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ي�صعدنا اأن نقدم لك كتاب الأن�صطة والتدريبات لمادة الدرا�صات الجتماعية ال�صف الأول 

الإعدادى، الف�صل الدر�صي الثاني، والذي يت�صمن اأن�صطة متنوعة فردية و جماعية، تراعي 

الفروق الفردية وتوؤكد على تنمية مهارات التفكير وت�صجع على التعلم الذاتي والتعلم 

التعاوني، كما يت�صمن مجموعة من التدريبات تغطي م�صمون الدرو�س والوحدات، هذا 

بالإ�صافة اإلى تدريبات عامة في نهاية الف�صل الدرا�صي الثاني و نماذج متعددة ومتنوعة 

من الختبارات.

ويهدف هذا الكتاب اإلى م�صاعدتك على:

• تطبيق ما تعلمته من معارف ومهارات وقيم.

• التحقق من مدى فهمك المتعمق لمحتوى الكتاب المدر�صي.

• ال�صتغناء عن الكتاب الخارجي وعدم اللجوء اإلى الدرو�س الخ�صو�صية.

• اكت�صاف جوانب القوة لديك وتدعيمها.

• اكت�صاف نواحي الق�صور ومعالجتها.

ا على  الدرا�صات الجتماعية وحري�صً لمادة  الكتاب محبًا  اأن يجعلك هذا  ناأمل  واأخيًرا 

تعلمها من اأجل مزيد من التفوق والتقدم والنجاح.

 

     

واهلل من وراء الق�صد وهو يهدى ال�صبيل

 

 لجنة التعديل والمراجعة 
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مطابع روزاليو�سف  الف�سل الدرا�سى الثانى

ــُر اْلـُمــَناِخ َعَنـا�صِ

: الأن�صطة الم�صاحبة اأولاً

ن�ساط )1( الحظ وا�ستنتج:

ِبُماَلَحَظِة الَجدوِل الَّذى اأَماَمك.. ا�ستنتج

حالة الجو خالل ف�سلحالة الجو خالل يوم

الحرارة

الرياح

الأمطار

على  حار  طق�س  اليوم  ي�سود 

الوجه البحرى والقاهرة.

ي�سود اليوم رياح محملة بالرمال 

والأتربة.

تظهر ال�سحب العالية وتقل فر�س 

�سقوط الأمطار.

تتعر�س لموجات حارة قادمة من 

�سبه الجزيرة العربية. 

ي�سود البالد رياح جنوبية مثيرة 

للرمال والأتربة . 

على  الأمطار  �سقوط  فر�س  تقل 

الفترة  خالل  البالد  اأنحاء  كافة 

القادمة.

الدر�س االأول :

 3- الطق�س يعنى     4- المناخ يق�سد به 

ِل   اِم �َسْهِر اأبريل ، َوُهَو اأََحُد �ُسُهوِر َف�سْ يَّ
َها لأََحِد اأَ نَّ

ِتَفاِع لأَ
ْ
ُز ِبالر 5- َدَرَجاِت اْلَحَراَرِة َتَتَميَّ

ِة   ......... َوَي�ْسمُل َحاَلَة الَجوِّ ِلُمدَّ

َر الُمَناِخ الَّتى ُتحدُِّد حالة الَجوَّ ِهى الَحَراَرُة و   و   6- َعَنا�سِ

بالإ�سافة اإلى عن�سر 

 7- ي�سف الجدول طق�س ومناخ دولة 

1- الجدول يقارن بين  

و وكانت اأوجه المقارنة 

و و   

 

حالة  و�سفت  التى  الأفعال  اأهم   -2

الجو كما فى الجدول  و

والفعل  و   

الأكثر تكرارا هو  

درجة الحرارةمتر

...........1-

1200
.........

1050

1

900

2

750

..........

..........

4

450

5

300

6

150

7

..........

9

جليد

جبل

ن�ساط )2( فكر وا�ستنتج:

المناخ والنبات الطبيعى الوحدة االأوىل:

 ا�ستنتج الفراغات التي على ال�سكل الذى اأمامك

ثم اأكمل العبارات التالية في �سوء ال�سكل :

- تقل درجة الحرارة بمعدل ..... مئوية كلما 

ارتفعنا عن �سطح البحر بمعدل .... متًرا .

- القمم الجبلية المرتفعة يغطيها ........ رغم 

 وقوعها في مناطق .......... مثل قمة جبل كينيا .

- عند ارتفاع قمة الجبل اإلى 1500 متِراً ت�سل 

    درجة الحرارة اإلى ...... مئوية

- عند درجة الحرارة 8 مئوية يكون الرتفاع   

     ......... متًرا .
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الوحدة الأولى

الدرا�سات الجتماعية - ال�سف الأول الإعدادى

ن�ساط )3( فكر واأكمل:

ن�ساط )4( فكر واأجب:

ن�ساط )5( الحظ واأكمل:

: 
َ
اِلى ْكَل التَّ ْوِء َما در�ست ا�ْسَتْكِمِل ال�سَّ ِفى �سَ

الغطاء النباتى     الموقع 

العوامل الموؤثرة فى درجات الحرارة

 

عليها  مو�سح  االأر�سية  للكرة  تخطيطى  �سكل  اأمامك   

المناطق الحرارية اكتب ما تدل عليه االأرقام التى عليه :

1- دائرة 

2- دائرة عر�س  جنوًبا 

القطب  وتمثل  عر�س   دائرة   -3

الجنوبى .

4- دائرة عر�س  �سماًل .

القطب  وتمثل  عر�س   دائرة   -5

ال�سمالى .

6- المنطقة 

7- المنطقة 

8- المنطقة 

9- المنطقة 

10- المنطقة 

نَّ :
ِبُماَلَحَظِة اْلَخِريَطِة اْلُمَقاِبَلِة َنِجُد اأَ

�س   
ْ
 َعر

ْ
َر َتْمَتدُّ َبْيَن َداِئَرَتى ) اأ ( ِم�سْ

ِفى  َيَقُع  َر  ِم�سْ ِمْن  اْل�سمالى  اْلُجْزَء  )ب( 

اْلِمْنَطَقِة الحرارية  

َر َيَقُع ِفى اْلِمْنَطَقِة  )جـ( ُمْعَظَم ِم�َساَحِة ِم�سْ

الحرارية 

الحرارية   المنطقة  تقع  )ء( 

�سمال المنطقة المعتدلة الدفيئة .

الحرارية   المنطقة  تقع  )هـ( 

جنوب المنطقة المدارية الحارة . 

31,5 �سماًل

ا
ًق

ر
�س

 2
5

O

O

   

23.5�سماًل

22�سماًل

O

O

°60

°30

5

6

7

8

9

10

3

1

2

4
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مطابع روزاليو�سف  الف�سل الدرا�سى الثانى

ن�ساط )6( �سنف واأكمل:

�سنف اأنواع الرياح واأكمل ال�سكل التالى:

اأنواع الرياح

الرياح..........

�سيفية

.................

الهبوب................. .................

قطبية.................

..................................

الرياح..........الرياح اليومية

تهب

من ...........

اإلى ...........

تهب

من ...........

اإلى ...........

تهب

من ...........

اإلى ...........

الرياح الدائمة

3 4

1

2

ن�ساط )7( الكلمات المتقاطعة 

واأكمل  االآتية  العبارات  مدلول  ا�ستنتج   

الكلمات المتقاطعة 

الأمطار  عليها  ت�سقط  التى  المناطق  اأهم   -1

الت�ساعيدية بغزارة                 )المناطق............( 

2- اأحد اأنواع الأمطار وي�سقط نتيجة تقابل الهواء 

البارد مع الهواء ال�ساخن         )الأمطار ............( 

الرياح  الأمطار ي�سقط نتيجة ا�سطدام  3- نوع من 

المحملة ببخار الماء بالمرتفعات )الأمطار ............( 

الهواء  نتيجة �سعود  ي�سقط  الأمطار  4- نوع من 

ال�ساخن المحمل ببخار الماء لطقبات الجو العليا 

)الأمطار ............(         
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الوحدة الأولى

الدرا�سات الجتماعية - ال�سف الأول الإعدادى

 ثانًيا: االأن�سطة االإثرائية

ن�ساط )1( تابع وف�سر 

ْل فى جدول َدَرَجاِت اْلَحَراَرِة ِلَعَدٍد ِمَن اْلُمُدِن ِفى ِدَوٍل ُمْخَتِلَفٍة  ِة �َسجِّ يَّ �ْسَرِة اْلَجوِّ ِمْن ِخاَلِل ُمَتاَبَعِتَك ِللنَّ

، َوا�ْسَرْح �َسَبَب اْخِتاَلِف َدَرَجاِت اْلَحَراَرِة ِبْيَنَها .

 ن�ساط )2( فكر واكت�سف 

» هناك عالقة عك�سية بين الحرارة وال�سغط الجوى « في �سوء هذه العبارة :

- ما تف�سيرك للعالقة العك�سية بين الحرارة وال�سغط الجوى 

- لماذا العالقة عك�سية بين الحرارة وال�سغط 

�سقوط  المتوقع  ومن  رياح  عليها  تهب  المنخف�س  وال�سغط  المرتفعة  الحرارة  ذات  المناطق   -

الأمطار عليها . )دلل على �سحة العبارة( 

ثالثا: التدريبات

اِلَيَة ِباْلَكِلَماِت اْلُمَنا�ِسَبِة : ال�س�ؤال الأول : اأَْكِمِل اْلِعَباَراِت التَّ

َة َتُكوُن  ْم�ِسيَّ َة ال�سَّ نَّ الأَ�ِسعَّ
َتِفُع َدَرَجُة اْلَحَراَرِة ِعْنَد دائرة ال�ْسِتَواِء لأَ

ْ
) اأ ( َتر

ُة َبْيَن دائرة  ، َودائرة 
َّ
)ب( َتْمَتدُّ اْلِمْنَطَقُة اْلَحار

ْوَب دائرة  ِجَهًة �سَ )جـ( َتُهبُّ الرَِّياُح ِمْن َداِئَرِة َعْر�س 30° �َسَماًل َوَجُنوًبا ُمتَّ

اُعِدىُّ َعَلى اْلِمْنَطَقِة  ) د ( َي�ْسُقُط اْلَمَطُر التَّ�سَ

َها  اْلَمَطر . نَّ
ْحَراُء اْلُكْبَرى ِباأَ ُز ال�سَّ )هـ( َتَتَميَّ

�ُد ِبُكلٍّ ِمْن ..؟ ال�س�ؤال الثانى: َما اْلَمْق�سُ

)جـ( الِرَياٍح الَداِئَمِة .   )ب( الَطْق�ِس .              ) اأ ( الُمَناِخ .    

. 
ٍّ
) هـ ( الِنَظاِم الِبيئى ٍة .   ) د ( الِرَياِح الَمَحلِّيَّ   
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ْكَل اْلُمَقاِبَل َواْكُتْب َما َتُدلُّ َعَلْيِه الأَْرَقاُم : ال�س�ؤال الثالث : َلِحِظ ال�سَّ

1 - اْلِمْنَطَقُة                             

2 - اْلِمْنَطَقُة 

، والقطب   َياُح  َتْخُرُج ِمَن اْلُقْطِب 
ِّ
3 - الر

ِة . ِة َواْلَجُنوِبيَّ َماِليَّ َتْيِن ال�سَّ اِئَرَتْيِن اْلُقْطِبيَّ ِجَهًة اإَِلى الدَّ ُمتَّ

ُر .....؟ ال�س�ؤال الرابع : ِبَم ُتَف�سِّ

ُة َدَرَجَة َحَراَرِة اْلَمَناِطِق الَِّتى َتُهبُّ َعَلْيَها . َياُح التَِّجاِريَّ
ِّ
ُف الر ) اأ ( ُتَلطِّ

ُة ِرَياٌح ُمْمِطَرٌة . ْيِفيَّ ُة ال�سَّ َياُح اْلَمْو�ِسِميَّ
ِّ
)ب( الر

)جـ( تعتبر الحرارة من اأم عنا�سر المناخ 

 )د( يغطى الجليد قمم الجبال العالية فى المناطق الحارة 

 )هـ( �سقوط الأمطار الإع�سارية 

اِلَى : ْكَل التَّ ال�س�ؤال الخام�س : اأَْكِمِل ال�سَّ

ال�س�ؤال ال�ساد�س : ما النتائج المترتبة على : 

اأ . تقابل الهواء البارد مع الهواء ال�ساخن 

ب . وجود مناطق ال�سغط المرتفع وال�سغط المنخف�س 

ال�س�ؤال ال�سابع :- قارن بين : 

- الرياح الدائمة والرياح المو�سمية 

- الأمطار الت�ساعدية والت�ساري�سية 

O

60°�سمااًل

°60

°30

°30

�سفر

3

2

1

°90

°90

�سمااًل

جنوبًا

عنا�سر المناخ
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الوحدة الأولى

الدرا�سات الجتماعية - ال�سف الأول الإعدادى

 اأولاً : الأن�صطة الم�صاحبة 

 ن�ساط )1( فكر وحدد 

اأ - اأمامك �سكل تخطيطى للكرة الأر�سية حدد عليه الموقع الفلكى لكل من الأقاليم المناخية التالية :

- الأقليم المناخى ال�ستوائى 

- الإقليم المدارى 

ب - حدد الخ�سائ�س المناخية لالإقليمين بالجدول التالى : 

 ن�ساط )2( فكر وا�ستنتج

اأمامك �سكل تخطيطى لالأقاليم المناخية الدفيئة اأكمل الفراغات التى به ثم اأجب عن الأ�سئلة الآتية :

 اأ - تمتد جميع الأقاليم المناخية الدفيئة بين دائرتى عر�س  و �سمال

ب- اين الأقاليم الدفيئة التى تود العي�س بها ؟ ولماذا 

ُة االأََقاِليُم اْلُمَناِخيَّ الدر�س الثانى :

الإقليم المدارىالإقليم ال�ستوائىوجه المقارنة 

 الحرارة 

الأمطار

خط اال�ستواء
�سفر

االأ�ستواء             )�سفر(       

�سيفيًا ............

�ستاء ............ �ستاء ............

�ستاء ............

�سيفيًا ............

�سيفيًا ............

يمتد �سرق 

القارات وي�سمى 

..........

يمتد و�سط 

القارات وي�سمى 

..........

يمتد غرب 

القارات وي�سمى 

اأقليم ........

االأقاليم المناخية الدفائية

االأقاليم المناخية الدفائية
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ن�ساط )3( اقراأ و�سنف 

�سع عالمة )✓( اأمام العبارات فى المكان المنا�سب ثم اأكمل العمود الخام�س بالجدول التالي: 

إقليم مناخ غرب العباراتم
أوروبا 

اإلقليم المعتدل 
البارد شرق القارات 

المناخ القارى 
البارد 

وجه تشابه بين 

يمتد بين دائرتى 1

عر�س 45 - 60 

�سمال وجنوبا 

الإقليم ..... الإقليم ..... والإقليم ..... 

يعتبر اإقليم معتدل 2

بارد 

الإقليم ..... والإقليم ..... والإقليم ..... 

يقع غرب القارات 3

يقع �سرق القارات 4

يقع و�سط القارات 5

اإقليم ..... واإقليم ..... اأمطار طول العام 6

ممطر �سيفا 7

قار�س البرودة 8

�ستاء 

اإقليم ..... واإقليم ..... دافئ �سيفا 9

قليل المطر �ستاء 10

ن�ساط )4( فكر واأكمل 

 اأكمل ال�سكل التالى 

الإقاليم المناخية

الدفئية

اإقليم..........

الإقليم........

الإقليم........

الإقليم........اإقليم..........

الإقليم........ الإقليم........

اإقليم..........

الإقليم........

الإقليم........

الإقليم........اإقليم..........

الحارة الباردة المعتدلة الباردة
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َر  ِة َوَمْعِرَفِتَك ِبَمْوِقِع ِم�سْ َقاِليِم اْلُمَناِخيَّ ْوِء ِدَرا�َسِتَك ِلالأَ ِفى �سَ

�ِس )22° �َسَماًل : .31,5° �َسَماًل( .
ْ
ِبالنِّ�ْسَبِة ِلَدَواِئِر اْلَعر

ن�ساط )1( حدد ولون 

َر . َة الَِّتى َتَتَواَجُد ِفى ِم�سْ 1 - َحدِِّد الأََقاِليَم اْلُمَناِخيَّ

َعَلى  ٍن  ُمَعيَّ ِبَلْوٍن  الأََقاِليِم  َهِذِه  ِمْن  َواِحٍد  ُكلَّ  ْن  َلوِّ  -  2

اْلَخِريَطِة .

 

 ن�ساط )2( اجمع وعلق

 بال�ستعانة ب�سبكة المعلومات الدولية )الإنترنت( اجمع �سورا عن الأقاليم المناخية واكتب تعليق 

اأ�سفل كل �سورة 

 ن�ساط )3( مجلة حائط 

بالتعاون مع زمالئك وباإ�سراف معلمك �سمم مجلة حائط تتناول الأقاليم المناخية الثنى ع�سر 

مع و�سع خطة ل�ستثمار كل اإقليم على حدى . 

 ن�ساط )4( فكر و�سمم 

 تحت اإ�سراف معلمك وبالتعاون مع زمالئك قم بتكبير خريطة )الأقاليم المناخية فى العالم( التى 

بالكتاب المدر�سى على لوحة ورق مقوى م�ساحتها 100 �سم *120 �سم . 

31,5° �سماًل

22° �سماًل

ا
ًق

ر
�س

 °2
5

 ثانًيا: االأن�سطة االإثرائية
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 ثالًثا : الَتْدِريَباٌت

َغْيِر  ِت  ا َر ْلِعَبا ا َم  َما اأَ  )  ✕( َمَة َعاَل َو ِحيَحِة  ل�سَّ ا ِت  ا َر ْلِعَبا ا َم  َما اأَ  )  ✓  ( َمَة  َعاَل ْع  �سَ  :  1 �س 

: لخطاأ  ا يب  ت�س� مع  َيِلى  ِفيَما  ِحيَحِة  ل�سَّ ا

)  ( اُعِدىِّ .     ْوِع التَّ�سَ  ِمَن النَّ
ِّ
) اأ ( اأَْمَطاُر الإِْقِليِم ال�ْسِتَواِئى

)  (     . 
ِّ
)ب( َت�ْسُقُط الأَْمَطاُر ُطوَل اْلَعاِم ِفى الإِْقِليِم اْلَمْو�ِسِمى

)  ( ِط .  ُة ُجْزًءا ِمْن اإِْقِليِم اْلَبْحِر اْلُمَتَو�سِّ ِقيَّ
ْ
ر ُة َوال�سَّ َماِليَّ َر ال�سَّ )جـ( ُتَعدُّ �َسَواِحُل ِم�سْ

)  ( �ِس . 
ْ
َوِر اْلَحَياِة َعَلى �َسْطِح الأَر ِع �سُ ى ِلَتَنوُّ ِة ُيوؤَدِّ ُع الأََقاِليِم اْلُمَناِخيَّ ) د ( َتَنوُّ

)هـ( تمتد الأقاليم المناخية المتتدلة الدفيئة بين دائرتى عر�س 54-06 �سمال وجنوبا 

)  (            

ُر ....؟ �س 2 : ِبَم ُتَف�سِّ

ٍة . �َس اإلى اأََقاِليَم ُمَناِخيَّ
ْ
) اأ ( تَق�سيَم اْلُعَلَماِء الأَر

................................................................................................................................................

)ب( �سقوط الأمطار طول العام على اإقليم مناخ غرب اأوروبا .

................................................................................................................................................

.
ِّ
ِتَفاَع اْلَحَراَرِة ُطوَل اْلَعاِم ِبالإِْقِليِم ال�ْسِتَواِئى

ْ
)جـ( ار

................................................................................................................................................

)د( ت�سمية الإقليم المو�سمى بهذا ال�سم.

................................................................................................................................................

ْفِر اْلِمَئِوىِّ ِفى الإِْقِليِم القارىِّ �ِسَتاًء . )هـ( اْنِخَفا�َس َدَرَجِة اْلَحَراَرِة اإَِلى َماُدوَن ال�سِّ

................................................................................................................................................

وُد ِبُكلٍّ ِمْن .....؟ �س 3 : َما اْلَمْق�سُ

 .................................................................................  . 
ٌّ
             ) اأ ( اإِْقِليٌم ُمَناِخى

)ب( اْلَمَدى اْلَحَراِرىُّ اليومى ...................................................................................  

            )جـ( المدي الحرارى ال�سنوى  ...................................................................................

�س 4 : َماَذا َيْحُدُث اإَِذا .......؟

�ِس .
ْ
) اأ ( َت�َساَبَه اْلُمَناُخ َعَلى �َسْطِح الأَر

................................................................................................................................................
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َر . ُة اْلَباِرَدُة اإلى ِم�سْ َياُح اْلُقْطِبيَّ
ِّ
َلِت الر )ب( َو�سَ

................................................................................................................................................

�سمال وجنوًبا .
5
)جـ( وقعت م�سر بين دائرتى عر�س10

................................................................................................................................................

 �سماًل وجنوًبا . 
5
90-

5
 )ء( وقعت م�سر بين دائرتى عر�س 60

................................................................................................................................................

�س5 حدد اأوجه الت�سابه واالختالف بين 

 )اأ( الإقليم ال�ستوائى والإقليم المدارى .

 ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 )ب( اإقليم مناخ غرب اأوروبا والإقليم المعتدل البارد �سرق القارات .

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 )جـ( الإقليم الإ�ستوائى والإقليم البارد �سرق القارات .

 ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

�س6 اإلى اأى االأقاليم المناخية تن�سب هذه العبارات 

 ) اأ( يقع غرب القارات اأمطاره طول العام دافئ �سيفا ومعتدل بارد �ستاء 

 )ب( يقع �سرق القارات اأمطاره طول العام حاد �سيفا دافئ �ستاء 

 )جـ( يقع جنوب �سرق اآ�سيا تهب عليه الرياح المو�سمية �سيفا و�ستاء 

 )ء( يقع حول خط ال�ستواء حرارة مرتفعة واأمطاره  طوال العالم 
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ِبيِعىُّ َواْلَحَيَواُن َباُت الطَّ الدر�س الثالث: النَّ

 اأولاً : الأن�صطة الم�صاحبة 

 ن�ساط )1( الراى والراأى االآخر  

إجمالى 
عدد 

الفصل 

مالحظاتاملقترحاتالتوصياتمؤيد إزالة الغابات  مؤيد بقاء الغابات 

ميكنك نسبةعددنسبةعدد
تطبيق 

االستفتاء 
على جميع 

أعضاء 
املدرسة 

اال�ستفتاء حول الغابات 

 تعرف اأوال على الغابات  راأيك وراأى االآخر 

الغابات

 هي....................................................

 اأهميتها تتلخ�س فى

.....................................................-1

.....................................................-2

 يمكن اإزالتها من اأجل

 .....................................................-1

 .....................................................-2

 الآثار ال�سلبية لإزالتها تتلخ�س فى: 

 .....................................................-1

 .....................................................-2

 • اأنت توؤيد : 

           بقاء الغابات والحفاظ 

عليها 

             اإزالة الغابات ولماذا؟

زمالئك  با�ستفتاء  قم  ثم   •  

الجدول  واأكمل  بالف�سل 

التالى: 
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ن�ساط )2( فكر و�سنف : 

الغابات فى  اإليه من  الأ�سجار والحيوانات �سنفها وفقا لما تنتمى  اأمامك مجموعة من   

الجدول التالى : 

 )الثعلب القطبى - ال�سنجاب - المطاط - ال�سربين - الفلين - الأغنام - القردة - القطط 

- الثعبان - الماعز - الزان - الماهوجنى - البلوط - ال�سنوبر( 

الغابات الصنوبريةغابات البحر املتوسط الغابات النفضية الغابات االستوائية 

األشجاراحليواناتاألشجاراحليواناتاألشجاراحليواناتاألشجاراحليوانات

...............
..............

...............

...............
...............
...............

...............

...............
...............
...............

...............

...............
...............
...............

...............

...............

ن�ساط »3« فكر وقرر

�سع عالمة »=« اأو »> « اأو »< « اأو » « فى المكان المنا�سب بالعبارات التالية:-

اأ- الأ�سجار والح�سائ�س ..................... النبات الطبيعي

ب- حجم الح�سائ�س ..................... حجم الأ�سجار

جـ- طول الأ�سجار ..................... طول الح�سائ�س

د- اأهمية الح�سائ�س ..................... اأهمية الأ�سجار لالإن�سان

هـ - طول ال�سافانا ..................... طول الأ�ستب�س

و- مراع طبيعية لالأغنام والما�سية ..................... الإ�ستب�س

ز- الزراف..................... حيوانات اأكلة الع�سب تعي�س بمناطق ال�سافانا

ح- النمور ..................... حيوانات اأكلة اللحوم تعي�س بمناطق ال�سافانا  
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ن�ساط )4( تقم�س وتحدث

تقم�س دور ح�سائ�س التندرا وزميل لك يتقم�س دور النباتات ال�سحراوية وتحدثا عن نف�سكما 

من خالل ا�ستكمالك لهذه العبارات:

 
ّ
- اأنا ح�سائ�س التندرا ويطلق علي

الح�سائ�س ......

- اأنا عبارة عن ...... اأظهر فى ف�سل ....... 

واأموت فى ف�سل .........

- اأهم الحيوانات عندى هى ....... و..........

 َمًعا :
َ
اِلى ْكَل التَّ ْوِء َما َدَر�ْسَت َتَعاَل َن�ْسَتْكِمِل ال�سَّ ِفى �سَ

النبات الطبيعى

ال�ستب�سغابات البحر المتو�سط

غابات �سنوبرية

ح�سائ�س

من اأمثلتها

التين

ال�سوكى

ظروف  اأتحمل  ال�سحراوية  النباتات  اأنا   -

الجفاف وق�سوة ........ من خالل ...... اأو ........

- وينتمى اإلى كل من ....... و.........

 .......... عندى  تعي�س  التى  الحيوانات  اأهم   -

و........

ن�ساط »5« فكر وحلل
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ثانًيا: االأن�سطة االإثرائية

ن�ساط )1( قارن وتعلم

النبات  وخ�سائ�س  الموقع  حيث  من  يلى  مما  كل  بين  قارن  در�ست  ما  �سوء  على 

والحيوان:

- الغابات ال�ستوائية وال�سنوبرية وغابات البحر المتو�سط

- الح�سائ�س الحارة والح�سائ�س المعتدلة والح�سائ�س الباردة

ن�ساط )2( تخيل وار�سم

ار�سم لوحة فنية علمية م�ستخدًما المفرادت الجغرافية التالية:-

الأمطار-  تنوع  اأمطار-  تكاثف-  بخار-  مائية-  م�سطحات  ال�سم�س-  اأ�سعة  ال�سم�س- 

اختالف اأ�سكال النباتات- اختالف حيوانات.

اأكبر قدر ممكن من العالقات بين تلك المفردات وخا�سة ال�سم�س- الحرارة-  - ثم اكتب 

الأمطار- النبات- الحيوان

ن�ساط )3( خطط و�سمم

تحت اإ�سراف معلمك وبالتعاون مع زمالئك �سمم خريطة مكبرة بم�ساحة 100�سم* 120�سم 

لتوزيع الغابات فى العالم

ن�ساط »4« اجمع واكتب

- اجمع �سوًرا لأنواع الأ�سجار والحيوانات التى تعي�س فى غابات مختلفة، وقم بت�سنيف 

هذه الأ�سجار والحيوانات فى جدول، ثم علق عليها.

- اكتب تقريرا مخت�سرا تو�سح فيه اأهمية النبات الطبيعى لحفظ التوازن البيئي.

 



المناخ والنبات الطبيعى

15

مطابع روزاليو�سف  الف�سل الدرا�سى الثانى

ثالًثا: التدريبات

�س 1 : اأكمل العبارات التالية :

) اأ ( َتِعي�ُس اْلِفَيَلُة ِفى ..................................................................................................................

)ب( اأََزاَل الإِْن�َساُن ِم�َساَحاٍت َكِبيَرًة ِمَن اْلَغاَباِت َواْلَح�َساِئ�ِس َواأََحلَّ َمَكاَنَها ..............................

 َعَلى......................................................................................
ِّ
ِبيِعى َباِت الطَّ ُف َنْوُع النَّ )جـ( َيَتَوقَّ

ِة.............................................................................................. يَّ ْف�سِ ) د ( ِمْن اأَ�ْسَجاِر اْلَغاَباِت النَّ

)هـ(  ت�ساهم ............................................. فى ا�ستقرار النظام البيئي

)و( تنمو الغابات النف�سية فى المناطق ....................................................................................

�س 2 :  فى �سوء ما در�ست 

ا�ستكمل الجدول المقابل :

ِحيًحا ِلُكلٍّ ِمْن: �س 3 :  اأَْعِط َتْعِريًفا �سَ

                               ............................................................................................................  .
ٌّ
) اأ ( َنَباٌت َطِبيِعى

)ب( َغاَبٌة.   ........................................................................................................................                      

)جـ( َح�َساِئ�ُس. ...................................................................................................................

�س 4 :  َماَذا َتُقوُل ِلُكلٍّ ِمْن..؟

) اأ ( َدْوَلٍة ُت�ْسِرُف ِفى َقْطِع اْلَغاَباِت.

.............................................................................................................................................

ٍة. )ب( َدْوَلٍة َتُقوُم ِبِزَراَعِة َغاَباٍت �َسَجِريَّ

..............................................................................................................................................

�س 5:  ما النتائج المترتبة على ْ..؟

اأ-تغيير الإن�سان لمكونات النظام البيئى.               

                  .............................................................................................................................................

ب-تنوع درجات الحرارة.                                 

.............................................................................................................................................

وجه المقارنة

موقعها

الحيوانات 

التى تعي�س فيها

اأهميتها 

القت�سادية

الغابات ال�ستوائيةالإ�ستب�سال�ساڤانا
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الوحدة الأولى

الدرا�سات الجتماعية - ال�سف الأول الإعدادى

�س6: بم تف�سر..؟

اأ- تعتبر ح�سائ�س ال�سافانا حديقة حيوان طبيعية 

  .............................................................................................................................................

ب- تنوع النبات الطبيعى على �سطح الأر�س

............................................................................................................................................

جـ- ت�سلح ح�سائ�س الإ�ستب�س كمراع طبيعية.

    .............................................................................................................................................

د- ت�سمية الغابات النف�سية بهذا ال�سم.

............................................................................................................................................

هـ- اأهمية الغابات والح�سائ�س على �سطح الأر�س

       .............................................................................................................................................

�س7: ماذا يحدث اإذا... ؟

اأ- اأزال الإن�سان كل الغابات من على �سطح الأر�س.

............................................................................................................................................

ب- كانت م�سر تقع عند دائرة ال�ستواء من حيث النبات الطبيعى والحيوان

............................................................................................................................................

�س8: �سع خًطا تحت اال�سم الذى ال ينتمى اإلى المجموعة ثم حدد اإلى اأى اأنواع النبات 

الطبيعى تنتمى المجموعة:

1- الكاكاو- الماهوجني- المطاط- ال�سنوبر

2- النخيل- التين ال�سوكي- الفلين- ال�سبار

3- ال�سنجاب- القطط- الثعالب- الأغنام

4- الغزال- الفيل- الزراف- الرنة
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مطابع روزاليو�سف  الف�سل الدرا�سى الثانى

تدريبات َعامٌة َعَلى اْلَوْحَدِة

اِلَيَة: �س 1 : اأَْكِمِل اْلِعَباَراِت التَّ

ْغِط  ِجَهًة اإَِلى ِمْنَطَقِة ال�سَّ َتِفع ِعْنَد  ُمتَّ
ْ
ْغِط اْلُمر ُة ِمْن ِمْنَطَقَتِى ال�سَّ َياُح اْلُقْطِبيَّ

ِّ
اأ- َتُهبُّ الر

ِة. ِة َواْلَجُنوِبيَّ َماِليَّ َتْيِن ال�سَّ اِئرَتْيِن اْلُقْطِبيَّ  ِعْنَد الدَّ

ِر ِرَياُح ِة الَِّتى َتُهبُّ َعَلى ِم�سْ َياِح اْلمَحلِّيَّ
ِّ
ب- ِمَن الر

َتَفَعاِت.
ْ
َلٍة ِبُبَخاِر اْلَماِء ِباْلُمر ِطَداِم ِرَياٍح ُمَحمَّ ج- َتْحُدُث الأَْمَطاُر  ِعْنَد ا�سْ

َر. د- َي�ُسوُد الإِْقِليُم  ِفى ُمْعَظِم اأَْنَحاِء ِم�سْ

ِة. هـ- َتْنُمو َح�َساِئ�ُس  ِفى اْلِمْنَطَقِة اْلُقْطِبيَّ

؟ ُر �س 2 : ِبَم ُتَف�سِّ

ِة. ْحَراِويَّ َفاُوُت اْلَكِبيُر ِفى َدَرَجاِت اْلَحَراَرِة ِباْلَمناِطِق ال�سَّ اأ- التَّ

ِة.
َّ
ى اْلَجِليُد ِقَمَم اْلِجَباِل اْلَعاِلَيِة ِباْلَمَناِطِق اْلَحار ب- ُيَغطِّ

�ِس.
ْ
 َعَلى �َسْطِح الأَر

ِّ
ِبيِعى َباِت الطَّ ُع النَّ ج- َتَنوُّ

ِث. َلوُّ ُة اْلَغاَباِت ِلَتْقِليِل التَّ يَّ د- اأََهمِّ

َغْيِر  اْلِعَباَراِت  اأََماَم   )✕( َوَعاَلَمَة  ِحيَحِة،  ال�سَّ اْلِعَباَراِت  اأََماَم   )✓( َعاَلَمَة  ْع  �سَ  :  3 �س 

ِحيَحِة مع ت�سويب فيما َيِلى: ال�سَّ

)  ( ُة َحَراَرَة اْلَمَناِطِق الَِّتى َتُهبُّ َعَلْيَها.    َياُح التَِّجاِريَّ
ِّ
َفُع الر

ْ
اأ- َتر

)  ( ٌة .     ِديَّ
ْ
ْغِط اْلَجوِّىِّ َواْلَحَراَرِة َعالَقٌة َطر ب- اْلَعالَقُة َبْيَن ال�سَّ

)  ( ِة .   َياِح اْلَعْك�ِسيَّ
ِّ
وُروَبا ِب�َسَبِب الر ِب اأُ

ْ
 َغِزيَرٌة َعَلى غر

ٌ
جـ- َت�ْسُقُط اأَْمَطار

)  ( ْيًفا.    َها َتْنُف�ُس اأَْوَراَقَها �سَ نَّ
ِط ِباأَ ُز َغاَباُت اْلَبْحِر اْلُمَتَو�سِّ د- َتَتَميَّ

)  ( ِة.   اِحِليَّ
َّ
 َوَن�ِسيِم اْلَبْحِر َعَلى اْلَمَناِطِق ال�س

ِّ
ِثيُر َن�ِسيِم اْلَبر ُر َتاأْ هـ- َيْقَت�سِ

�س 4 : َماَذا َيْحُدُث اإذا...؟

اأ- اأزال الإن�سان كل الغابات والح�سائ�س من على �سطح الأر�س

ب- كانت م�سر بين دائرتى عر�س 5، 20 �سمال من حيث:

 َدَرَجُة اْلَحَراَرِة .

ُل �ُسُقوِطَها. ُة الأَْمَطاِر َوَف�سْ يَّ  َكمِّ

 نوع النبات الطبيعي

�س5: قارن بين الغابات والح�سائ�س من حيث المفهوم واالأهمية واالأنواع
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الزُل و الَبَراِكيُن( الدر�ض االأول: اأَخَطاٌر مْن َباطِن االأْر�ِض )الزَّ

ن�شاط )2( فكر وقرر

اأمامك بع�ض �سل�كيات التعامل عند حدوث الزلزال قرر اأيها ت�ؤيد واأيها ترف�ض وذلك فى الجدول التالي:

اأرف�سهااأويدها ت�سرفات و�سلوكيات التعامل من حدوث الزلزال

1- احتفظ بهدوئي

2- ابتعد عن الن�افذ وال�سرفات

3- اإطفاء الم�سابيح وغلق الأجهزة الكهربائية وم�سادر الغاز

4- اأ�سرع فى النزول على ال�سلم دافعا زمالئى اأمامي

5- اأجل�ض اأ�سفل المن�سدة داخل المبني

6- اأجرى مع زمالئى و�سط المبانى لل��س�ل لنهاية ال�سارع

7- ل ا�ستخدم الم�ساعد

8- اأحمل الأ�سياء الثمينة الغالية واأهرب بها من المباني

9- ابتعد عن اأعمدة ومح�لت الكهرباء

10- ا�ستعمل ال�سم�ع اأو الكبريت اأثناء الزلزال

: االأن�شطة الم�شاحبة اأوالاً

ن�شاط )1(فكر وا�شتنتج

اأكمل ال�شكل التخطيطى الذى اأمامك

الأخطار الطبيعية والبيئية الوحدة الثانية:

الزالزال

االأنواع ح�سب قوة التدمير

........................................

........................................

........................................

االآثارمناطق الزالزل االأ�سباب

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................
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مطابع روزاليو�صف  الف�صل الدرا�صى الثانى

ن�شاط )3( �شديقى االإثيوبي

face bookت�ا�سلت مع �سديقك الإثي�بى عبر م�اقع الت�ا�سل الجتماعى الفي�ض ب�ك

 وجاءت المحادثة كما يلي:

Hello :اأنت

�شديقك االإثيوبي: اأهال و�سهال.. اأ�ستطيع الحديث بالعربية

اأنت: جيد.. كيف حالك وفى اأى المراحل التعليمية؟

�شديقك االإثيوبي: الحمد هلل.. واأنا فى المرحلة الإعدادية.. واأنت؟

اأنت: مثلك: هل تدر�ض الدرا�سات الجتماعية وماذا تدر�ض بها؟

�شديقك االإثيوبي: نعم.. يالله�ل.. هناك اأخبار عن بركان ثائر!

اأنت: هل اإثي�بيا بها براكين؟

اأ�سباب  �شديقك االإثيوبي: نعم هناك براكين قريبة منا بمنطقة الأخدود الأفريقي.. هل تعلم 

البركان؟

اأنت: هناك �سببين يا �سديقى هما:

.................. -1

.................. -2

�شديقك االإثيوبي: وهل تعرف عزيزى اأهم مناطق تركز البراكين؟

على  تابع معى  مناطق هى -  تتركز فى خم�سة  فالبراكين  العالم،  اأمامك خريطة  اح�سر  اأنت: 

الخريطة -

............... -1

............... -2

............... -3

............... -4

............... -5

�شديقك االإثيوبي: اأ�سكرك.. ودعنى اأحدثك عن اأ�سرار البراكين فى اللقاء القادم.. مع ال�سالمة

اأنت: األف �سالمة لك.. اإلى اللقاء


معذرة!

املحادثة ناق�صة

حاول تكملها 

و�صكرَا

براكين

زلزل

المحيط الأطلنطى

المحيط الهادى المحيط الهادى

المحيط الهندى

اأوروبااآ�سيا

اأفريقيا

اأمريكا ال�سمالية

اأمريكا الجن�بية

اأ�ستراليا
ت�زيع الزلزل والبركين فى العالم

كم
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1

2

3

4

1

2

3

ن�شاط )4( داء ودواء

اأكمل  ولها وف�ائد  اأ�سرار  لها  والبركان ظاهرة  ال�سار،  والجانب  المفيد  الجانب  لها  كل ظاهرة 

ال�سكل وا�ستنتجها

ا: االأن�شطة االإثرائية ثانياً

ن�شاط )1( اجمع وحلل

يمكنك الدخ�ل على ال�سبكة الدولية للمعل�مات والتعرف على اأهم الزلزل التى اأ�سابت

- م�سر والآثار التى ترتبت عليها

تعبيراتك  من  المدن  لهذه  ر�سالة  واكتب  والبراكين  بالزلزل  تاأثًرا  العالم  فى  المدن  اأكثر   -

الخا�سة

ن�شاط )2( اقراأ وحول

ح�ل البيانات الأتية ح�سب مقيا�ض ريختر اإلى ر�سم بيانى عم�دى م��سحا الدرجة والن�ع

ئد
فوا

ال

البر كـــان

رار
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ضــ

األ

ْلَزاِل ُة الزِّ ْلَزاِلُق�َّ َنْ�ُع الزِّ

�سعيف

ق�ى

مدمر

5 – 4

اأقل من 4

6 – 5

�سديد التدمير6.5
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مطابع روزاليو�صف  الف�صل الدرا�صى الثانى

ن�شاط »3« �شمم البوم

األب�ًما بعن�ان  ا�ستعن ب�سبكة الإنترنت واجمع �س�ًرا لأخطار الزلزل والبراكين ورتبها م�سمما 

»ذكريات م�ؤلمة للب�سرية«

ن�شاط )4( �شنف ودون

اأمامك �سكل »فن« ي��سح تقاطع اآثار كل من الزلزل والبراكين فاكتب 

- الآثار ال�سلبية »ال�سارة« الم�ستركة بين الزلزل والبراكين

- الآثار ال�سارة الخا�سة بالبراكين

- الآثار ال�سارة الخا�سة بالزلزل

اآلثار الضارة للزالزل:

.......................... -1

.......................... -2

.......................... -3

اآلثار الضارة للبراكين:

.......................... -1

........................... -2

.......................... -3

اآلثار المشتركة

..................... -1

.................. -2
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ا: التدريبات ثالثاً

غير  العبارة  اأمام   »✕« وعالمة  ال�شحيحة  العبارة  اأمام   »✓« عالمة  �شع  االأول:  ال�شوؤال 

ال�شحيحة فيما يلي:

)  ( اأ- ت�جد عالقة بين الزلزل والبراكين       

)  ( ب- يمكن اأن ي�ساحب الزلزل تك�ين �سال�سل جبلية اأو ث�رات للبراكين  

)  ( جـ- ت�ؤدى البراكين اإلى قلة خ�س�بة التربة فى الأرا�سى القريبة   

)  ( د- تحدث البراكين فى المناطق ال�سرقية من قارة اأفريقيا وجن�ب قارة اأوروبا 

ال�شوؤال الثاني: ما المق�شود بكل من.. ؟

اأ- اأم�اج ت�س�نامي. ............................................................................................

ب- الأخطار الطبيعية. .......................................................................................

جـ- ال�سدع . .......................................................................................................

ال�شوؤال الثالث: اأكمل العبارات التالية بكلمات منا�شبة:

اأ- ي�ؤدى حدوث البراكين اإلى تك�ين جبال ...................... عند ف�هة البركان

ب- تقع البراكين اإما على حافات ...................... اأو بالقرب منها، واإما فى ......................

جـ- تقا�ض �سدة الزلزل بمقيا�ض ...................... وت�سنف اإلى عدة اأن�اع ح�سب ......................

د- تعرف الم�جات البحرية الزلزالية با�سم ......................

هـ- تتمثل اأخطار باطن الأر�ض فى ...................... و......................

ال�شوؤال الرابع: قارن بين:

اأ- الآثار ال�سارة لكل من الزلزل والبراكين .

..........................................................................................................................................

ب- اأ�سباب كل من الزلزل والبراكين.

..........................................................................................................................................

ال�شوؤال الخام�ض: وقع على خريطة

 العالم مناطق حدوث كل من:

اأ- الزلزل

ب- البراكين

وهل ت�جد عالقة بين مناطق حدوث

 الزلزال ومناطق حدوث البراكين 

ولماذا؟

اأفريقيا



الأخطار الطبيعية و البيئية

23
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ال�شوؤال ال�شاد�ض: بم تف�شر..؟

اأ- حدوث الزلزل.

..........................................................................................................................................

ب- حدوث البراكين. 

..........................................................................................................................................

ال�شوؤال ال�شابع: اكتب ل�شديق لك اأهم ال�شلوكيات التى يمكن اإتباعها عند:

اأ- حدوث زلزال و�سط الي�م الدرا�سى وه� بالدور الرابع.

..........................................................................................................................................

ب- حدوث زلزال وه� داخل المعمل بالمدر�سة.

..........................................................................................................................................

جـ- حدوث زلزال وه� فى ال�سارع.

..........................................................................................................................................
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: االأن�شطة الم�شاحبة اأوالاً

ن�شاط )1( اقراأ وحلل

»اإن م�سر كانت تتعر�ض لفي�سان كل عام اإل اأن هذا الخطر قد زال ببناء ال�سد العالي« على �س�ء 

هذه العبارة اأجب

اأ- ا�ستخرج من العبارة ال�سابقة ما يلي:

- خطر من اأخطار المياه ...................... - ا�سم الدولة ......................    

- فكرة م�اجهة الخطر ...................... - فترة زمنية ......................   

- الفي�سان يعني ...................... - اأداة »و�سيلة« اإزالة الخطر ......................  

ب- »تتعد اأ�سباب الفي�سانات والأ�سرار واحدة«.. اكمل ال�سكل التخطيطى التالى ليف�سر لك هذه 

العبارة.

ن�شاط )2( فكر من اأجل االآخرين

اأر�شل �شديق لك- يقيم بمنطقة ت�شقط عليها �شيول- ر�شالة كان م�شمونها ما يلي:

منطقتنا  لتعر�ض  واأهلى  اأغيث�نى  العدادي،  الأول  بال�سف  ولزمالوؤنا  لك  التحيات  اأطيب  »بعد 

�سكًرا لح�سن تعاونكم.. �سديق  ال�سي�ل.  للتحكم فى خطر  اأفكار ولي�ض ماديات  ، وطلبى  لل�سي�ل 

يطلب ا�ستغاثة«

بعد قراءتك للر�سالة ت�ستطيع اأن ت�ستنج

1- الرا�سل فى المرحلة ...................... بال�سف ......................

2- �سع عن�ان لر�سالته »......................«

3- تتلخ�ض ر�سالته فى ......................

4- الخطر الذى ي�اجهه مع اأهله ه� خطر ......................

اأخطار المياه والرياح الدر�ض الثانى :

أسباب 
الفيضانات

أضرار 
الفيضانات أى سبب من هذه ➱

األسباب يؤدى إلي
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/بعد التحية..عزيزى 

نتمنى لكم السالمة من خطر السيول
 وهو عباره عن..................

ومن أثارة السلبية............... 

و............. و.............. و...............

3-...............2-................1-.................ولكن يمكنك التحكم فى مخاطره عن طريقة

مع خالص دعواتى 

صديقك المخلص

ن�شاط) 3( فكر واأر�شم

و�سح الأثار ال�سلبية ال�سارة لكل من النهيارات الجليدية و الأعا�سير والآثار الم�ستركة بينهما 

فى ال�سكل التالي

اآلثار الضارة لالنهيارات 
الجليدية:

.......................... -1

.......................... -2

.......................... -3

الضارة  اآلثار 

لألعاصير:

.......................... -1

........................... -2

اآلثار المشتركة

..................... -1

.................. -2

5- فكر من اأجل �سديقك والآخرين واكمل الر�سالة التالية كرد على ر�سالته
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ا :االأن�شطة االإثرائية ثانياً

ن�شاط ) 1( تابع و�شجل

تابع الأخبار فى ال�سحف الي�مية اأو بالتلفزي�ن وتعرف على الدول التى تعانى من الفي�سانات 

وال�سي�ل واأكتب قائمة لهذه الدول وحجم الأخطار التى تعر�ست لها.

ن�شاط )2 (كلمة لالإذاعة المدر�شية

 اأكتب كلمة لالإذاعة المدر�سية ل تتجاوز ع�سرة اأ�سطر عن كل من:

اأ- اأ�سرار الفي�سانات وف�ائدها

ب- اأ�سرار الإع�سار على الإن�سان والبيئة مع اإعطاء اأحدث اأمثلة لالأعا�سير كاإع�سار �ساندي الذى 

اإجتاح ال�ليات المتحدة الأمريكية 2012.

ن�شاط )3 (�شنف و�شجل 

وال�سي�ل  الفي�سانات  من  لكل  ال�سارة  ال�سلبية  الأثار  عليه  وزع  ڤن  اأ�سكال  من  �سكل  اأمامك 

والنهيارات الجليدية والأعا�سير ب�سكل ي��سح مدى ت�سابه الأثار لهذه الأخطار.

ء. األعاصير ب. السيول

جـ - االنهيارات اجلليدية

أ  ب  جـ  ء

أ  ءأ  ب  ء أ  ب

ب  جـ  ء ب  جـ

أ  ب  جـ

ء  جـ

أ  ب  ء

أ. الفيضانات

مالحظة: ميكن تكرار اآلثر أكثر من مرة
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ثالثااً: التدريبات 

ال�شوؤال االأول: اأكمل العبارات التالية بكلمات منا�شبة:

اأ- ت�ؤدى الأنهيارات الجليدية اإلى ........................ و........................ 

ب- يمكن التخفيف من اآثار ال�سي�ل عن طريق........................ و........................ 

جـ-ن من الأفكار التى يمكن اأن تبينها المياه........................ و........................

د- الأعا�سير ع�ا�سف ه�ائية عنيفة.

هـ- تن�ساأ عادة ف�ق البحار........................

ال�شوؤال الثاني: ما النتائج المترتبة على كل من....

اأ- النهيارات الجليدية.

.................................................................................................................................................

ب- ال�سي�ل.

.................................................................................................................................................

جـ- الأعا�سير ع�ا�سف ه�ائية عنيفة.

.................................................................................................................................................

ال�شوؤال الثالث: اكتب الم�شطلح العلمى الذى تدل عليه العبارات التالية:

اأ- تجمع مياه الأمطار بكميات كبيرة، واندفاعها ب�سدة خالل �سبكات الأودية ال�سغيرة المنت�سرة 

)    ( بالأماكن المرتفعة.         

)    ( ب- تحرك الجليد نح� اأ�سفل الجبال ب�سرعة �سديدة.   

) جـ- زيادة من�س�ب المياه فى النهر، اأو البحر حتى يخرج اإلى الياب�ض.)   

) د ع�ا�سف ه�ائية دوارة حلزونية عنيفة تن�ساأ عادة ف�ق البحار الأ�ست�ائية.)   

ال�شوؤال الرابع: بم تف�شر......؟

اأ- حدوث الأنهيارات الجليدية.

.................................................................................................................................................

ب- حدوث ال�سي�ل.

.................................................................................................................................................

جـ- حدوث الأعا�سير.

.................................................................................................................................................
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ن�شاط )2 (فكر و�شنف

�سنف اأ�سباب تده�ر النتاجية لالأرا�سى الزراعية اأى الت�سحر اإلى اأ�سباب طبيعة واأ�سباب ب�سرية 

في ال�سكل التالى: 

ن�شاط )3 (فكر وافتر�ض 

جاء بالقناة الخبارية منط�ق هذا الخبر:

»جاءنا الخبر التالى قام حريق مروع فى م�ساحات وا�سعة بغابات قارة ا�ستراليا« 

ف�ساألك والدك..... ماذا تت�قع من نتائج هذا الحريق؟

ماذا يمكن اأن يك�ن قد حدث لن�س�ب الحريق؟ ماتخميناتك؟

__ا: االأن�شطة الماحية  اأولاً

ن�شاط ) 1( فكرو لون

بالل�ن  الطبيعية  لالأخطار  تنتمى  التى  الأخطار  ل�ن  مختلفة،  لأخطار  دوائر  مجم�عة  اأمامك 

الأخ�سر والخطار البيئية بالل�ن الأحمر.

الدر�ض الثالث : االأخطار البيئية

ِر حُّ اأَ�ْسَباُب التَّ�سَ

ٌة ٌةاأَ�ْسَباٌب َطِبيِعيَّ اأَ�ْسَباٌب َب�َسِريَّ

اِت اْلَمَطر يَّ َتَناُق�ُص َكمِّ

ال�سي�لالت�سحرالزلزل

اخطار ناتجة 

لع�امل 

طبيعية فقط

الحتبا�ض 

الحراري

البراكين الفي�سانات
النهيارات 

الجليدية

اخطار ناتجة 

من الطبيعة 

والأن�سان

حرق 

الغابات

الأعا�سير
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ا فى حريق الغابات واأكبر قدر من  اكتب اأكبر قدر من التخمينات التى تفتر�ض اأنها �شبباً

النتائج المتوقعة بالجدول التالي :

اأكبر قدر ممكن من النتائج المت�قعة اأكبر قدر ممكن من التخمينات لن�س�ب الحريق

ن�شاط)4( تخيل وا�شتنتج

اأمامك �سكل يعبر عن ماآ�ساأة الكرة الأر�سية لما تتعر�ض له من اأ�سباب ت�ؤدى اإلى الحتبا�ض 

الحراري.

اأ- تتحدد عنا�سر ال�سكل الذى اأمامك فى :

.................-3   .................-1

.................-4   .................-2

ب-العنا�سر التى بال�سكل ت�ؤدى اإلى خطر..........

جـ- تكمن اأ�سباب هذا الخطر في:

...........................................................................-1

...........................................................................-2

...........................................................................-3

...........................................................................-4

اأعط اأكبر قدر ممكن من المقترحات للحد من هذا الخطر.

............................................................................................................................-1

............................................................................................................................-2

............................................................................................................................-3

الكرة الأر�سية

ال�سم�ض
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ثانيااً: االأن�شطة االإثرائية

ن�شاط )1(اأجمع وعلق

بال�ستعانه ب�سبكة المعل�مات الدولية »الإنترنت« اأجمع �س�ر لالآثار ال�سارة الناتجة من حرق 

الغابات والحتبا�ض الحرارى والت�سحر ثم اكتب تعليًقا اأ�سفل كل �س�رة.

ن�شاط )2( تعاون و�شمم

بالتعاون مع زمالئك �سمم ل�حات ار�سادية تحت على تر�سيد ا�ستهالك الطاقة وتقليل النبعات 

الحراري.

ن�شاط) 3( تخيل وار�شم

اأختر اأحد الأخطار البيئية و�سمم ل�حة فنية تعبر عنها م��سحًا عنا�سرها اأ�سفل الل�حة.

ن�شاط )4( ابحث واكتب

بال�ستعانه بمكتبة المدر�سة و�سبكة المعل�مات الدولية اأكتب بحثًا عن اأحد الأخطار البيئة.

ا: التدريبات ثالثاً

اِلَيُة : َطَلَح اْلِعْلِمىَّ الَِّذى َتُدلُّ َعَلْيِه اْلِعَباَراُت التَّ �ض1- اْكُتِب اْلُم�شْ

) اأ ( اإرتفاع تدريجى فى درجة حرارة الطبقة ال�سفلى من الغالف الج�ى والقربية ل�سطح الأر�ض.

ِة . ى الزَِّراِعيَّ ِة ِلالأََرا�سِ )ب( َتَدْهُ�ُر اْلُقْدَرِة الإِْنَتاِجيَّ

)جـ( اأهم الثروات الطبيعية وتعتبر جزء من النظام البيئى وتعمل على ا�ستقراره.

اِلَيِة : ُبَها ِمَن اْلِعَباَراِت التَّ ْع َعاَلَمَة )✓( اأَْو َعاَلَمَة )×( اأََماَم َما ُيَنا�شِ �ض2- �شَ

)  ( َماِل ُي�َساِعُد ِفى ُن�ُس�ب َحَراِئِق اْلَغاَباِت .    
ِّ
) �أ ( َزْحُف الر

)  (  ، َوُت�َساِهُم ِفى ا�ْسِتْقَراِرِه . 
ِّ
اأُ ِمَن النَِّظاِم اْلِبيِئى )ب( ُتْعَتَبُر اْلَغاَبُة ُجْزًءا َل َيَتَجزَّ

)  ( ِر .       حُّ )جـ( ُتْعَتَبُر اْلُمُل�َحُة َنْ�ًعا ِمْن اأَْنَ�اِع التَّ�سَ

)  ( َ�اِعُق اإَِلى ن�س�ب َحَراِئِق اْلَغاَباِت .    ُق َوال�سَّ
ْ
ى اْلَبر ) د ( ُي�ؤَدِّ
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)هـ(ينتمى خطر الحتيا�ض الحرارى لالأخطار الطبيعية التى ل دخل الإن�سان فيها.   )       (

ُر .... ؟ �ض3- ِبَم ُتَف�شِّ

َة اْلَغاَباِت . يَّ ) �أ ( اأََهمِّ

                            ...................................................................................................................................................

  )ب( ُحُدوَث الأَحتبا�ض الحرارى .

...................................................................................................................................................

ِر  .                 حُّ )جـ( اْنِت�َساَر َظاِهَرِة التَّ�سَ

...................................................................................................................................................

)د( غرق ال�س�احل .

...................................................................................................................................................

�ض4-ماذا يحدث اإذا...؟

اأ- تم حرق جميع م�ساحات الغابات بالعالم.

...................................................................................................................................................

ب- انخف�ست درجه حرارة العالم.

...................................................................................................................................................

جـ-ا�ستمرار ارتفاع درجه حرارة العالم )الحتبا�ض الحراري(.

...................................................................................................................................................

َبُة َعَلى ..؟ َتاِئُج اْلُمَتَرتِّ �ض5- َما النَّ

) �أ ( ُحُدوِث الفي�سانات .

                    ...................................................................................................................................................

      )ب( َحِريِق اْلَغاَباِت .

...................................................................................................................................................

ٍة .  َفٍة َعامَّ ِكاَلِت الَِّتى ُتَواِجُه اْلَعاَلَم ِب�شِ ِر ِمْن اأَْخَطِر اْلُم�شْ حُّ �شَ ِكَلُة التَّ �ض6- ُتَعدُّ ُم�شْ

ِكَلِة ؟                    َما ُمْقَتَرَحاُتَك ِلْلَحدِّ ِمْن َهِذِه اْلُم�شْ

�ض7- قارن بين جهود الحكومات لتقليل االأحتبا�ض الحرارى وجهود الحكومات لمقاومة 

حريق الغابات.



الوحدة الثانية

32
الدرا�صات الجتماعية - ال�صف الأول الإعدادى

تدريبات َعامٌة َعَلى اْلَوْحَدِة

َبُة َعَلى ...؟ َتاِئُج اْلُمَتَرتِّ ال�شوؤال االأول: َما النَّ

يِر  )جـ( ُحُدوِث الأََعا�سِ ُي�ِل   )ب( ُحُدوِث ال�سُّ ) �أ ( َثَ�َراِن اْلَبَراِكيِن  

)د( حدوث الإحتبا�ض الحرارى

اِلى : ا ِباْلَجْدَوِل التَّ َتِعيناً اَلِزِل َواْلَبَراِكيِن ، ُم�شْ 2- َقاِرْن َبْيَن الزَّ

َكاُناأَْوُجُه اْلُمَقاَرَنِة
ْ
ْلَزاُلاْلُبر الإحتبا�ض الحرارىالزِّ

�ُد ِبِه اْلَمْق�سُ

اأَ�ْسَباَبُه

َبُة َعَلى ُحُدوِثِه َتاِئُج اْلُمَتَرتِّ النَّ

اِلَيَة : ال�شوؤال الثانى اأَْكِمِل اْلِعَباَراِت التَّ

َوُت�َساِهُم ِفى ا�ْسِتْقَراِرِه.  اأُ ِمْن  ) �أ ( ُتْعَتَبُر اْلَغاَباُت ُجْزًءا َل َيَتَجزَّ

ُق اْلَغاَباِت اإَِلى اْنِبَعاِث َغاِز ات..................  التى ُتل�ُث البيئة.
ْ
)ب( ُي�ؤَدِّى َحر

)جـ( للفي�سانات ف�ائد عديدة منها  َو 

َلِزُل ِب�َسَبِب  َو  ) د ( َتْن�َساأُ الزَّ

َو  ) هـ ( لتقليل الإحتبا�ض الحرارى لبد من   َو 

اِلى : ْكَل التَّ ال�شوؤال الثالث:  اأَْكِمِل ال�شَّ

 اأخطار من

باطن االأر�ص
اأخطار الرياح

ال�سيول

االأخطار ................االأخطار الطبيعية

االأخطار
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ِرى الَقِديِم َجْوَلٌة ِفى َحَياِة الم�صْ الدر�س الأول:

الَقِديم  ِرىِّ  الم�صْ المجَتمِع  ِتيَب طبقات 
ْ
َتر َحاِوْل  َدَر�ْصَت  َما  ْوِء  ِفى �صَ

َة ُكلٍّ ِمْنَها. يَّ ًحا اأهمِّ اِلى ُمو�صِّ ِفى الَهَرِم التَّ

لى َطَبَقاٍت؟ ِرىِّ اإِ - َما َراأُيَك ِفى َتْق�صيِم المْجَتمِع الم�صْ

- َهْل َكاَن ُهَناَك َتْمييٌز َبْيَن َطبَقاِت المْجَتمِع اأََماَم الَقاُنوِن؟

ْر َواأجْب ن�صاط )1( َفكِّ

1

2

3

4

ْوِء َما َدَر�ْصَت ا�ْصَتْكِمِل  ِفى �صَ

َق 
ْ
ًحا الَفر اِلى ُمَو�صِّ الَجْدَوَل التَّ

َبْيَن الُحُقوِق والَواِجَباِت 

اِلَية اِت التَّ يَّ ْخ�صِ لل�صَّ

ْف َوَتَعلَّْم نِّ ن�صاط )2( �صَ

اُت يَّ ْخ�صِ الَواِجَباُتالُحُقوُقال�صَّ

الأُب

الأمُّ

الأْبَناُء

اِلى: ْوِء َما َدَر�ْصَت وبا�صتخدام مكتبة المدر�صة ا�ْصَتْكِمْل بيانات الَجْدَوِل التَّ ِفى �صَ

ن�صاط )3( فكر َوقارن

ارنة
المق

جه 
الأغنياءو

الخ�صائ�ص 

الم�صكن

 عامة ال�صعب
ق�صر الفرعون طبقة

ال

من روائع ح�ضارتنا الوحدة الثالثة:

اأوًل : الأن�صطة الم�صاحبة
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الوحدة الثالثة

اِلى: ْكَل التَّ ْوِء َما َدر�ْصَت ا�ْصتْكِمِل ال�صَّ ِفى �صَ ْر َوَتَعلَّْم ن�صاط )4( َفكِّ

تصنع

من

تصنع

من

األغنياء

املالبس

ن�صاط )6( فكر وتعلم

ْوِء َما َدَر�ْصَت ا�ْصَتْكِمِل  ِفى �صَ

اِلى: ْكَل التَّ ال�صَّ

الغناء والمو�صيقى

الغناء

�صعبى
من االآالت المو�صيقية

ْر َوا�صتنتج ن�صاط )5( َفكِّ

ْوِج ِلَزوَجِته: اِئِح الَحكيم بتاح حتب َعْن ُحبِّ الزَّ ِمْن َن�صَ

ْدَها  َعاَم َوَزوِّ  َلَها الطَّ
ْ
ر ا َواأْح�صِ ا َجمًّ �ْس لَنْف�ِصك َبيًتا َواأِحبَّ َزوَجَتك ُحبًّ »اإَذا ُكْنَت َعاِقاًل اأ�صِّ

َتمِلُك  باللِّين  َعَلْيها..  �َصِديًدا  تُكْن  َوال  َوُمَناَزعتَها  اَك  واإيَّ الُعُطوَر،  لَها  َوَقدِّْم  بالماَلِب�ِس 

َقْلَبها، واْعمْل َدائًما َعَلى َرَفاِهيتها، ِلَت�ْصَتمر �َصَعاَدُتك.

اِئح؟ ُرو�ُس الم�صَتَفادُة ِمْن َهذه النَّ�صَ َما الدُّ
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 ن�صاط )7( �صنف وتعلم

الجدول  فى  �صنفها  الَقِديَمِة  ِر  ِم�صْ فى  ِبَها  االْحِتَفاُل  َيتمُّ  َكاَن  الَّتى  باالأْعَياِد  َقاِئمٌة  اأَماَمَك 

التالى:

ِعيُد الرَّبِيِع – ِعيُد َراأْ�ِص 

َنِة – ِعيُد ُجُلو�ِص ِفْرَعوَن  ال�صَّ

اِد  َعَلى الَعْر�ِص – ِعيُد الَح�صَ

– ِعيُد الَفَي�صاِن – ِعيُد البْذِر 
– ِعيُد اأوزيري�ص – ِعيُد اآموَن

– عيد الن�صر.

اأعياد 

اجتماعية

اأعياد 

دينية

اأعياد 

�صيا�صية

اأعياد 

ع�صكرية

اأعياد 

اقت�صادية

ن�صاط )1( عبر عن راأيك

َت َفَقْد َحمَلْتَك ُقْرَب َقْلِبها..« َك َعَلْيك َما َحِيِيِ مِّ
َل اأُ  من ن�صائح الحكماء: »َيِجُب اأالَّ َتْن�َصى َف�صْ

؟ َما َراأُيَك ِفى َهِذه الِعَباَرِة؟ وَعالَم تدلُّ

ن�صاط )2( ابحث واكتب

 ادخل على �صبكة االإنترنت اأو المكتبة المدر�صية واكتب مقاال عن حقوق المراأة فى م�صر القديمة .

ْر َواكتب  ن�صاط )3( َفكِّ

اكتب فى ع�صرة اأ�صطر عن اأهمية العالقة االأ�صرية  عند قدماء الم�صريين 

.

ْر َو�صمم ن�صاط )3( َفكِّ

تعاون مع زمالئك فى ت�صميم واإعداد مجلة اإلكترونية بعنوان مظاهر الح�صارة الم�صرية القديمة .

ثانيًا :الأن�صطة الإثرائية
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ثالثًا  : الَتْدِريَباٌت

َبٍة. اِليَة ِبَكلِماٍت ُمَنا�صِ �س 1 اأْكِمِل الِعَباَراِت التَّ

ِريِّين الُقَدَماء و  1- ِمْن اأَدَواِت الزِّينِة ِعْنَد الم�صْ

2- َتْنَق�ِصُم االأْعَياُد اإلى  و  و 

َعوِنى ِبـ 
ْ
ُر الِفر َز الَق�صْ 3- َتميَّ

ِرىُّ الَقِديُم اإلى َطَبَقاٍت 4- اْنَق�َصَم المجتمُع الم�صْ

�س3- �صع عالمة )✓( اأمام العبارة ال�صحيحة وعالمة )✕( اأمام العبارة غير ال�صحيحة 

مع ت�صويب الخطاأ .

يا�ِصيِة َفقط.       )         ( اأ- َح�صلِت الَمراأُة فى ِم�صَر القديمِة َعلى ُحقوِقها ال�صِّ

 مْن اأَدواِت الزِّينة ِعنَد الِم�صرييَن الُقدَماِء.         )      (
ُّ
ب-الُحلى

بيِع مَن االأْعياِد الدِّينيِة الَّتى َكاَن َيحتفُل ِبها الِم�صرىُّ الَقديُم.  )      (
َّ
جـ- ُيعتَبُر ِعيُد الر

�س2 َقاِرْن َبْيَن ُكلٍّ ِمْن:

م�صاكن الأغنياءم�صاكن عامة ال�صعب

ُر..؟ �س4 ِبَم ُتَف�صِّ

ًة ِفى االأ�ْصَرِة. َر الَقِديمِة َمَكاَنًة َهامَّ اأُة ِفى ِم�صْ
ْ
اأ- اَحتلََِّت المر

....................................................................................................

....................................................................................................

ِر الَقِديمِة. ب- اْخِتالُف الماَلِب�ِس ِفى ِم�صْ

....................................................................................................

....................................................................................................

ِر الَقِديمَة. �ُس االآَباِء َعَلى َتعليِم اأبَناِئهِم ِفى ِم�صْ
ْ
جـ- ِحر

....................................................................................................

....................................................................................................
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ٌة  ِريَّ اإْبَداَعاٌت ِم�صْ

 )الِكَتاَبة -  الأَدب ( 

الدر�س الثانى:

التى  الهيروغليفية  الِكَتاَبِة  ُرُموَز  ا�ْصَتْخِدْم 

اأمامك ِفى ِكَتاَبِة ا�ْصِمك

ن�صاط )1( لحظ وتعلم

ن�صاط )2( فكر وتعلم

اِلى: ْكَل التَّ ْوِء َما َدَر�ْصَت ا�ْصَتْكِمِل ال�صَّ على �صَ

الهيروغليفية

الهيراطيقية

الخط

الخط

الخط ال�صعبى

بـ 
ت 

فــ
عر

من اأنواع 

الكتابة

الأدب الدينى

يتناولاأنواعه

كتاب 

الموتى

عقيدةالبعث 

والخلود

ن�صاط )3( ا�صتنتج وتعلم:

ُة �صنوحى: ِق�صَّ

ْوَلِة الُو�ْصَطى، والَّذى َهَرَب  ِل ِفى الدَّ ُة َحْوَل �صنوحى َقاِئِد َجْي�ِس المِلك اأمنمحات االأوَّ َتُدوُر الِق�صَّ

الَعَداوَة،  َلُه  يِكنُّ  َكاَن  َحْيَث  الُحْكَم،  )�صنو�صرت(  َعْهِدِه  َوِلى  وَتْوِلية  المِلَك،  ِبوَفاِة  �َصِمَع  ِعْنَدَما 

َبَناِتِه  َجه ُكْبَرى  َوَزوَّ اأْكَرَمَه  الَّذى  اأَحِد َم�َصايخ البْدِو  َوُهَناَك ِفى ِفل�ْصِطين َتعرََّف �صنوحى َعَلى 

َنماَذُج ِمَن الأَدِب الق�ص�صىن�صاط )4( فكر وَتعلْم:

اأوًل : الأن�صطة الم�صاحبة
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ن�صاط )5( فكر واأجب:

اِلث: َجاَء ِفى َتْمِجيِد المِلِك �صنو�صرت الثَّ

ان النِّيِل ا َثْوَرَة َفَي�صَ يُِّد الَّذى َيمَنُع َعنَّ اأْنَت ال�صَّ َد َوَطِنه          اأَْنَت َعِظيٌم َيا�َصيَّ

َتاِء  اِفىء ِفى ال�صِّ ْكُن الدَّ
ُّ
اأَْنَت الر اأَْنَت َعِظيٌم َيا�َصيَِّد َوَطِنه  

ْيِف اَم ال�صَّ ِليُل اأيَّ لُّ الظَّ اأَْنَت الظِّ اأْنَت َعِظيٌم َيا�َصيَِّد َوَطِنه  

؟ ْع ُعْنواًنا لهَذا النَّ�سِّ �صَ

ا �َصبَق؟ َماَذا َت�صتنِتُج ممَّ

َما َراأُيَك ِفى َتمِجيِد المُلوِك فى م�صر القديمة ؟ َناِق�ْس ُمَعلَِّمك.

........................................................................................................................

ا َعِلَم ِفْرَعوُن ِبرْغَبتِه ِفى  ر، َولمَّ َبح �َصْيًخا َزاَد َحِنيُنه ِلَوَطِنِه ِم�صْ ا َوا�ِصًعة، وِعْنَدَما اأ�صْ َوَمَنحه اأْر�صً

َنه ِفى َباَلِطِه. الَعوَدِة اإِلى َوَطنِه َعَفا َعْنُه، واأْكَرَمه َوَعيَّ

ِة؟     ْع ُعْنَواًنا ِلهِذِه الِق�صَّ �صَ

ِة؟  ُرو�ُس الم�صَتَفاَدُة ِمْن َهِذه الِق�صَّ َما الدُّ

ِة ُكلٍّ ِمْن )�صنوحى – الفرعون(؟ َما َراأُيك ِفى �َصْخ�صيَّ

ثانيًا :الأن�صطة الإثرائية

ن�صاط )1(ابحث وناق�س

 تعد اأ�صطورة اإيزي�س واأزوري�س من االأ�صاطير الدينية التى تبين اأن الظلم الي�صتمر والبد للحق اأن 

ينت�صر. ارجع اإلى �صبكة االإنترنت وتعرف عليها بالتف�صيل ، وناق�س ُمعلمك فيما تتو�صل اإليه 

من معلومات.

ن�صاط )2( فكر واكمل
اأنواع الأدب

التهذيبىالق�ص�صىالدينى

ن�صو�ص الأهرام 

المديح



من روائع ح�ضارتنا

39

مطابع روزاليو�سف  الف�سل الدرا�سى الثانى

ُر..؟ �س3- ِبَم ُتَف�صِّ

ِرى ِفى َمَجاِل االأَدِب. )�أ( اإْبَداَع االإْن�َصاِن الم�صْ

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

َع الكَتاَباِت الدِّينيِة َمَع الميِِّت. )ب( َو�صْ

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

)جـ( َعْوَدَة �صنوحى اإلى َوَطِنه.

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

بٍة اِلَية ِبَكلَماٍت ُمَنا�صِ �س1- اأْكِمِل الِعَباَراِت التَّ

�أ- ُعِرَفِت الهيروغليفية ِبالَخطِّ

 ، ب- َيَتَناَوُل االأَدُب الدِّينى 

جـ- ِمْن اأْنَواِع االأَدِب الدِّينى  ،  

�ِس مثل   ،  ى َبع�َس الَق�صَ �صِ ُن االأَدُب الَق�صَ د- َيَت�صمَّ

حيحِة  ِحيحِة َوعالَمة )✕( اأََماَم الِعَباَرِة َغْيِر ال�صَّ ْع َعالمة )✓( اأََماَم الِعَباَرِة ال�صَّ �س2- �صَ

مع ت�صويب الخطاأ.

)  ( )�أ( ُتْعَرُف الِكَتابُة الديموطيقية بَخطِّ ِرَجاِل الدين.    

)  ( ة المالَِّح الَغرِيق.     �صِى ِق�صَّ )ب( ِمْن اأْنَواِع االأَدِب الَق�صَ

)  ( ائُح بتاح حتب.     )جـ( ِمْن اأْنواِع االأَدِب التَّهِذيبى َن�صَ

)  ( َعْوِن.      
ْ
ُد االأَدُب الدِّينى اأْعَماَل الِفر )د( ُيمجِّ

ن�صاط )3(ابحث وتعلم

اإ�صتعن باالإنترنت واجمع معلومات م�صورة عن االأدب الم�صرى القديم وبع�س النماذج الخا�صة 

بكل نوع و�صنفها فى �صكل تخطيطى ثم اختر اأحد االأنواع واكتب عنها مقالة فى مجلة المدر�صة 

ال�صهرية .

 ثالثًا اَلَتْدِريَباٌت
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اِليِة؟ اِئح التَّ �صَ َرو�ُس الم�صَتَفادُة ِمن النَّ �س4- َما الدُّ

)�أ( اَل َتُخْن َمِن ائَتَمنَك َحتَّى َتْزداَد �َصَرَفًا.

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

)ب( َما اأَْعَظَم الحقَّ فاإِنَّ ِقمَتُه َخاِلدٌة.

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

�س5 - من اأُكوُن ...؟

)   ( �ِس.   )�أ( َتمَّ َنْق�ِصى َعَلى ُجْدَراِن المَعاِبِد والمَقاِبِر وُعِرْفْت بالَخطِّ المقدَّ

)   ( دَة الْبعِث والُخُلوِد.     )ب( َتَناَولُت الَحَياَة َبْعَد المْوِت َوَعقِيِ

)   ( اِئلِه.     )جـ( ُقْمُت ِبَتمِجيِد اأْعَماِل الِفرَعْوِن َواأ�صدت بَف�صَ

)   ( رِبيَة واالأْخاَلَق.      ُلوَك والتَّ )د( َتَناوْلُت الِحْكَم وال�صُّ
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ٌة  ِريَّ اإْبَداَعاٌت ِم�صْ

) )الِعْلُم – الِعَماَرُة – الَفنُّ

الدر�س الثالث :

فى �صوء ما در�صت ا�صتكمل ال�صكل التالى : ن�صاط )1( ا�صتنتج واأكمل

تو�صل الم�صرى القديم 

نتيجة درا�صته لعلم الفلك اإلى

معرفة مواقع النجوم 

والكواكب

فى �صوء ما در�صت ا�صتكمل ال�صكل التالى : ن�صاط )2( فكر واأكمل 

معرفة 
أصول 

وقواعد احلساب 
ساعدت املصري 

القدمي على

............................

............................

............................

............................

............................

على �صوء ما 

در�صت ا�صتكمل 

ال�صكل التالى :

ن�صاط )3( فكر وتعلم:

التخ�ص�صات التى 

عرفها الم�صرى 

القديم

اأوًل : الأن�صطة الم�صاحبة
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ن�صاط )5(فكر وتعلم:

ن�صاط )6(فكر وتعلم:

ن�صاط )4(لحظ وتعلم:

معابد االآلهةالمعابد الجنائزيةوجه المقارنة

اأهميتها

اأمثلة لها

على �صوء ما در�صت ا�صتكمل الجدول التالى:

على �صوء ما در�صت الحظ ال�صور التي بالكتاب المدر�صي �س50  تاأملها جيداً  

ثم �صف مالمح  تطور المقابر عند الفراعنة.

الإبداعات الهند�صية

العمارة

النحت الم�صاكن

اِلى: ْكَل التَّ ْوِء َما َدَر�َصْت ا�صتْكِمِل ال�صَّ عِلى �صَ
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الى: ْكَل التَّ ْوِء َما َدَر�ْصَت ، ا�ْصَتْكِمِل ال�صَّ اأ- على �صَ

ِرىِّ الَقِديم َمَجاالُت اإْبَداِع الم�صْ

الفنونالعمارةالعلوم

 ثانيًا :الأن�صطة الإثرائية 

ن�صاط )1( اإقراأ وتعلم: َمْن اأْقَواِل الُحَكَماِء

وُل اإلِيها َوَلْي�َس ُهَناَك َعاِلٌم َيْعرُف ُكل  )اَل تكْن ُمتكبًِّرا ِب�َصَبِب ِعْلِمَك..... اإنَّ ِنهاَيَة العْلِم والمْعِرَفِة اَل ُيمِكُن الُو�صُ

َل ِمْنُه واأْكَثَر ِمْنه ِعْلًما(. �َصىٍء َفُهَناَك َمْن ُهو ُيُكوُن اأْف�صَ

يحِة؟ ُرو�ُس الم�ْصَتَفاَدُة ِمْن َهِذه النَّ�صِ �أ - َما الدُّ

ِرىِّ الَقِديِم.  ِة الِعْلِم ِفى َحَياِة الم�صْ ب - اْكُتْب َع�ْصَرَة اأ�ْصُطٍر َعْن اأهميَّ

ن�صاط )2( فكر واأكمل: 

ب- ا�ْصَتْكِمِل الَجْدَوَل التَّالى:

تطبيقاته الحياتية )ا�صتخداماته(العلم

الفلك

الح�صاب

الهند�صة

الكيمياء
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ن�صاط )3( فكر واأكتب: 

ن�صاط )4( فكر وعبر: 

اكتب تقريراً عن ا�صتخدام القدماء الم�صريين للعلوم فى حياتهم اليومية.

اكتب تلغراف يعبر عن اعتزازك بالتقدم العلمى والفنى والمعمارى الذى اأحرزه الم�صريون القدماء.

ثالثًا اَلَتْدِريَباٌت

بًة اِليَة ِبَكِلماٍت ُمَنا�صِ ال�صوؤال الأول: اأْكِمِل الِعَباَراِت التَّ

رىُّ القِديُم ِمن ِخاَلِل َدرا�صته للَفَلِك اإلى َمْعِرَفِة............................. َل الم�صْ �أ- َتو�صَّ

ب- ِمْن الُعُلوِم الَّتى َبَرَع ِفيَها الَفَراِعَنُة  ،

جـ- َبَنى الم�صرىُّ الَقِديُم َم�ْصَكَنه ِمْن  َوَمْقَبرَته ِمْن

ْقويَم  َل َمن ا�صتخدَم التَّ ِرىُّ الَقِديُم اأوَّ د- ُيعَتبُر الم�صْ

حيِحة وَعالَمة )×( اأََماَم الِعَبارِة َغْيِر  ْع َعالَمًة )✓( اأََماَم الِعَباَرِة ال�صَّ ال�صوؤال الثانى: �صَ

حيحِة مع ت�صويب الخطاأ. ال�صَّ

)   ( يل.     ِة المَحا�صِ ِرىُّ الَقِديُم ِعْلَم الِح�َصاِب ِفى َمْعِرَفة كميَّ �أ-ا�ْصَتخَدَم الم�صْ

)   ( ين الُقَدَماء.    َل الِعْلُم الَحِديُث اإلى َمْعِرَفِة �ِصرِّ التَّحِنيِط ِعنَد الم�صريَّ ب-َتَو�صَّ

)   ( َعائُر لالآِِلَهِة .   ُم ِفيه الَقَرابين وال�صَّ ج - َكاَنِت المَعاِبُد الَجَناِئزية َمَكاًنا ُتقدَّ

)    ( وِب اللَِّبِن.     َر الَقِديمِة ُتْبَنى ِمَن الطُّ د- َكاَنِت الم�َصاِكُن ِفى ِم�صْ

 
ُر..؟ ال�صوؤال الرابع: ِبَم ُتَف�صِّ

ِرىِّ الَقِديِم ِبِعْلِم الِح�َصاِب. �أ- اهِتَمام الم�صْ

..........................................................................................................................

ب- َبراعة الَفَراِعَنِة ِفى كل من  التَّحنيط والفنون والعمارةِ .

..........................................................................................................................

اليِة..؟ ِة التَّ اِريخيَّ ال�صوؤال الخام�س: َما المْق�صوُد بالم�صَطَلحاِت التَّ

.................................................................................................................. و�س االأْهَراِم.  1- ُن�صُ

..................................................................................................................  . 2-  َمْعبٌد َجَنائزىٌّ

.................................................................................................................. 3- هيروغليفية. 
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َبٍة. اِليَة بَكِلَمٍة ُمَنا�صِ �س1 اأْكِمِل الِعَباَراِت التَّ

�أ- ِمْن ُحُقوِق االآَباِء َعَلى االأْبَناِء..... ، .........

ِرى الَقِديِم ...... ، ........ �ْصِلَيِة ِعْنَد الم�صْ ب- ِمْن َو�َصاِئِل التَّ

ُموِز.
ُّ
ج- َتُقوُم الِكَتاَبُة ..... َعَلى ا�صِتخَداِم الر

و�ُس االأْهَراِم ِمَن االأَدِب ....... د- ُن�صُ

َغْيِر  الِعَباراِت  اأَماَم   )X( وَعالَمَة  ِحيَحِة،  ال�صَّ الِعَباَراِت  اأَماَم   )✓( َعالَمَة  ْع  �صَ �س2 

حيحِة مع ت�صويب الخطاأ مما يلى: ال�صَّ

) ين الُقَدَماِء ِمْن َحْيُث الِبَناِء واالأَثاِث    )  ِريَّ �أ- َتَت�َصاَبُه َم�َصاِكُن الم�صْ

)  ( ر الَقِديَمِة َعَلى َجِميِع ُحُقوِقَها     اأُة ِفى ِم�صْ
ْ
َلِت المر ب- َح�صَ

)  ( اِئُح الَحِكيِم بتاح حتب ِمَن االأَدِب الدِِّينى     ج- ُتَعدُّ َن�صَ

)  ( َعْوِن      
ْ
ُد اأَدُب المَدِيِح اأْعَماَل الِفر د- ُيمجِّ

)  ( �ِس      هـ- ُعِرَفت الِكَتاَبُة الهيروغليفية بالَخطِّ الُمَقدَّ

ُر..؟ �س3 ِبَم ُتَف�صِّ

ْهِذيِبى. ِريِّين الُقَدَماِء باالأَدِب التَّ �أ- اْهِتَماَم الم�صْ

يَن الُقَدَماِء ِبِعْلِم الِح�َصاِب. ِريِّ ب- اْهِتَماَم الم�صْ

. بِّ ِريِّين ِفى ِعْلِم الطِّ َم الم�صْ ج- َتَقدُّ

تدريبات َعامٌة َعَلى اْلوْحَدِة
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الوحدة الرابعة

الإ�صكندر فى م�صر الدر�س الأول:

ن�صاط )1( فكر وتعلم

اأولً: الأن�صطة الم�صاحبة

اِلى : ْكَل التَّ ْوِء َما َدَر�ْشَت ا�ْشَتْكِمِل ال�شَّ ِفى �شَ

الإ�شكندر 

الأكبر

ن�ش�أته

مولده

ن�شبه

تعليمه

توليه 

الحكم

اأهم

اأعماله

 :ن�صاط )2(فكر واأكمل
َ
اِلى ْكَل التَّ ْوِء َما َدَر�ْشَت ا�ْشَتْكِمِل ال�شَّ ِفى �شَ

رحب الم�شريون بالإ�شكندر

لعتقادهم
الذى

لمعرفتهم

وفر�ض عليهم ال�شرائب

زار الإ�شكندر 

َمعَبدْى

الذى يوجد فى منف.....................

وقام

بـ

لذلك اأطلق 

عليه

فى واحة �شيوة

.....................

..........................................

: 
َ
اِلى ْكِل التَّ ْوِء َما َدَر�ْشَت ا�ْشَتْكِمِل ال�شَّ ن�صاط )3( فكر ولخ�س : في �شَ

م�صر بين حكم البطالمة والرومان الوحدة الرابعة:
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 :ن�صاط )4( فكر وا�صتنتج
َ
اِلى ْكَل التَّ ْوِء َما َدَر�ْشَت ا�ْشَتْكِمِل ال�شَّ في �شَ

مدينة الإ�سكندرية

......................مركز لن�سر الح�سارة......................تحمل ا�سم الإ�سكندر 

ن�صاط )5( فكر وتعلم

معركة »جاو جميال«

ت�ريخه� 

المتحاربون

نتائجها 

اأنا: بُن 

ولدت عام :  ن�ساأت فى اإقليم 

تعلمت على يد : 

فكنت:  

من اأهم اأعمالى : 

 \       

\                  

بطاقة تعارف

ن�صاط )1( تخيل وعبر

ِة.. يَّ ْخ�شِ َك الإِ�ْشَكْنَدُر الأَْكَبُر َوُطِلَب ِمْنَك َمْلُء َوَرَقٍة ِبَبَياَناِتَك ال�شَّ نَّ
ْل اأَ - َتَخيَّ

َفَماَذا ُكْنَت َتْكُتُب ِفى َهِذِه اْلَوَرَقِة ؟

ن�صاط )2( ابحث واكتب

يًرا َعِن الإ�ْشكندِر الأْكبِر من خالل زيارتك لل�شبكة الدولية للمعلومات  - اْكتْب َبحًثا َق�شِ

اأو المكتبة المدر�شية

ثانيا ًَ : الأن�صطة الإثرائية
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الوحدة الرابعة

ثالثًا : اَلَتْدِريَباٌت

َبٍة : اِلَيِة ِبَكِلَماٍت ُمَنا�صِ ُل : اأَْكِمِل اْلِعَباَراِت التَّ وؤَاُل الأَوَّ ال�صُّ

ُر َتْحَت �َشْيَطَرِة  ،  ،  َقْبَل َمِجىِء الإِ�ْشَكْنَدِر الأَْكَبِر . 1- َوَقَعْت ِم�شْ

2- ُوِلَد الإِ�ْشَكْنَدُر ِفى اإِْقِليِم  ِب�َشَماِل ِباَلِد اْلُيَوناِن .

3- َتَولَّى الإِ�ْشَكْنَدُر اْلُحْكَم َوُهَو ِفى �ِشنِّ  ِمْن ُعْمِرِه .

ُر ....؟ اِنى : ِبَم ُتَف�صِّ وؤَاُل الثَّ ال�صُّ

َر . ِر اْلَقِديِم لْحِتاَلِل ِم�شْ َوِل ِفى اْلَع�شْ َجاُه ُمْعَظِم الدُّ 1- اتِّ

....................................................................................................

....................................................................................................

ُز الإِ�ْشَكْنَدِر ِباْلُقْدَرِة َعَلى اْلِقَياَدِة . 2- َتَميُّ

....................................................................................................

....................................................................................................

3- اإِْطاَلُق َلَقِب اأَْعَظِم اْلَفاِتِحيَن َعَلى الإِ�ْشَكْنَدِر الأَْكَبِر .

....................................................................................................

....................................................................................................

يَن ِبالإِ�ْشَكْنَدِر الأَْكَبِر . ِريِّ ِحيُب اْلِم�شْ
ْ
4- َتر

....................................................................................................

....................................................................................................
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ُر َتْحَت ُحْكِم اْلَبَطاِلَمِة ِم�صْ الدر�س الثانى:

 :ن�صاط )1( فكر وتعلم
َ
اِلى ْكَل التَّ ْوِء َما َدَر�ْشَت ا�ْشَتْكِمِل ال�شَّ في �شَ

دولة البطالمة

المرحلة الأولى

تتميز

بـ

تبداأ من 

عهد

تبداأ من 

عهد

تنتهى

فى عهد

تنتهى

فى عهد

تت�شف

بـ

ن�صاط )2( قارن وتعلم

ْوِء َما َدَر�ْشَت ا�ْشَتْكِمِل  ِفى �شَ

: 
َ
اِلى اْلَجْدَوَل التَّ

نظام الإدارةنظام الحكم

ن�صاط)3( فكر واأجب

ِة ... « َقاِليِد الإِْغِريِقيَّ َطَبَغْت ِباْلَعاَداِت َوالتَّ » اأََقاَم اْلَبَطاِلَمُة اْلَعِديَد ِمْن اْلُمُدِن الَِّتى ا�شْ

ُرو�ُض اْلُم�ْشَتَفاَدُة ِمْن َهِذِه اْلِعَباَرِة ؟ l َما الدُّ l َماَذا َت�ْشَتْنِتُج ِمْن َهِذِه اْلِعَباَرِة ؟   

ن�صاط)4( لخ�س وتعلم

ْوِء َما َدَر�ْشَت ا�ْشَتْكِمِل  في �شَ

:
َ
اِلى اْلَجْدَوَل التَّ

ال�سناعةالزراعة

من اأهم اإنجازات البطالمة فى المجال القت�صادى

التجارة

اأولً: الأن�صطة الم�صاحبة
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الوحدة الرابعة

ْوِء َما َدَر�ْصَت   ِفى �صَ

اِلَى : ْكَل التَّ ن�صاط )7( فكر واأكمل:  ا�ْصَتْكِمِل ال�صَّ

ن�صاط)5( فكر وا�صتنتج

العلم الذى نبغ فيهالعالم

: 
َ
اِلى ا�ْشَتْكِمِل اْلَجْدَوَل التَّ

العقيدة الدينية عند البطالمةن�صاط )8( فكر واأكمل

ظهرت فى عهدهماأن�ساأوااعترفواقد�سوا

َدَر�ْشَت  َما  ْوِء  �شَ عِلى 

 
َ
اِلى التَّ اْلَجْدَوَل  ا�ْشَتْكِمِل 

:

اِلَيَة : َعاُرِف التَّ ْوِء َما َدَر�ْشَت اْملِء ِبَطاَقَة التَّ  عِلى �شَ

 اأهميتها الأثرية : 

 بداأ بناوؤها فى عهد : 

 تم بناوؤها فى عهد : 

 و�شفه� : 

 ا�ستخداماتها :

منارة الإ�سكندرية

ن�صاط )9( فكر وتعلم

اأن�ساأها نها
 باأ

عرف
ُت

ميرها
 تد

تم

عام

بلغ عدد
الكتب بها

 مكتبة

الإ�سكندرية

ن�صاط )6( فكر وتعلم
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ن�صاط )1( ابحث واجمع

ن�صاط )2( ابتكر وتعلم

ن�صاط )3( فكر واكتب

ُل : اأكمل العبارات التالية بكلمات منا�صبة : وؤَاُل الأَوَّ ال�صُّ

 ُحْكُم َدْوَلِة اْلَبَطاِلَمِة َنْحَو .......... َعاٍم تقريًبا .
َّ
1- ا�ْشَتَمر

اِرىٍّ ِفى َعْهِد اْلَبَطاِلَمِة . َكَز اإِ�ْشَعاٍع َح�شَ
ْ
2- َكاَنْت َمِديَنُة ......... َمر

ًة ِلْلِباَلِد . 3- ا�ْشَتْخَدَم اْلَبَطاِلَمُة اللَُّغَة ........ ُلَغًة َر�ْشِميَّ

ا : اِلَيِة َتاِريِخيًّ َة اْلِعَباَراِت التَّ حَّ اِنى : اْثِبْت �صِ وؤَاُل الثَّ ال�صُّ

ا . اِديًّ ا َواْقِت�شَ ٍة �ِشَيا�ِشيًّ 1- َكاَن َبْطَلْيُمو�ُض َيْهُدُف اإَِلى اإَِقاَمِة َدْوَلٍة َقِويَّ

ثالثًا  : الَتْدِريَباٌت

ثانيًا :الأن�صطة الإثرائية

....................................................................................................

ِة اأَْكَبَر َداٍر ِلْلِعْلِم ِفى اْلَعاَلِم اْلَقِديِم . 2- َكاَنْت َجاِمَعُة الإِ�ْشَكْنَدِريَّ

....................................................................................................

يَن . ِريِّ ِة ِفى َحَياِة اْلِم�شْ َة اْلَعِقيَدِة الدِّيِنيَّ يَّ 3- اأَْدَرَك اْلَبَطاِلَمُة اأََهمِّ

....................................................................................................

وُد ِبُكلٍّ ِمْن..؟ وؤَاُل الثالث : َما اْلَمْق�صُ ال�صُّ

ة . اَرة اْلَهيِليِن�ْشِتيَّ 1- اْلَح�شَ

  ....................................................................................................

2- جمنازيوم .

  ....................................................................................................

3- ِعَباَدة �َشَراِبي�ض .

....................................................................................................

ة. اَرة اْلَهيِليِن�ْشِتيَّ ا�شتعن �شبكة الإنترنت ومكتبة المدر�شة واجمع معلومات عن اْلَح�شَ

بالتعاون مع زمالئك �شمم مج�شم لأحد المن�شاأت المعمارية التى اأ�ش�شها البطالمة.

باكتب تقريراً عن المراحل التى مرت بها دولة البطالمة ثم مثل ذلك على خطًا زمنيًا .
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وَماِنى ُر َتْحَت اْلُحْكِم الرُّ ِم�صْ الدر�س الثالث :

ن�صاط)1( فكر وتعلم

ْوِء َما َدَر�ْشَت ا�ْشَتْكِمِل  في �شَ

اِلى: ال�شكل التَّ

بعد

مقتل 

يوليو�س

قي�سر

حكم 

الإمبراطورية

اأنطونيو�س

الق�سم الغربى

حكم

حكم

ن�صاط )2( فكر وا�صتنتج

اْلَجْدَوِل  َبَياَناِت  ا�ْشَتْكِمْل  َدَر�ْشَت  َما  ْوِء  �شَ في 

اِلى : التَّ
معركة اأكتيوم البحرية

نتائجهااأ�سبابهاالأطراف المتحاربةت�ريخه�

اِلى  َر ِباْلَجْدَوِل التَّ ِة ِفى ِم�شْ َيا�ِشيَّ ِر اْلَحَياِة ال�شِّ نِّْف َماَلِمَح َتَطوُّ ْوِء َما َدَر�ْشَت ، �شَ ِفى �شَ

ن�صاط )3( فكر و�صنف

نظام الإدارةنظام الحكم

اْلُمْجَتَمِع  َطَبَقاِت  ْب  َرتِّ َدَر�ْشَت  َما  ْوِء  �شَ ِفى 

اْلَهَرِم  َهَذا  ِفى  الرومان  ع�شر  ِرىفى  اْلِم�شْ

  فى ع�شر الرومان. 
ِّ
َبِقى الطَّ

ن�صاط)4( فكر ورتب

اأولً: الأن�صطة الم�صاحبة
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ِويِب  اِلَيِة َمَع َت�صْ ُبَها ِمَن اْلِعَباَراِت التَّ ْع َعاَلَمَة )√( اأَْو )×( اأََماَم َما ُيَنا�صِ ُل : �صَ وؤَاُل الأَوَّ ال�صُّ

اْلَخَطاأِ .

)  ( َر .    ْيَطَرَة َعَلى ِم�شْ ُة ال�شَّ وَماِنيَّ
ُّ
ُة الر 1- َلْم َت�ْشَتِطِع الإِْمِبَراُطوِريَّ

)  ( ِة فى المرحلة الأولى.  ِة الرُّوَماِنيَّ ًة َبْيَن اْلَبَطاِلَمِة َوالإِْمِبَراُطوِريَّ 2- َكاَنِت اْلِعاَلَقاُت َقِويَّ

)  ( ِة .   َر اأنطونيو�ض َعَلى اأكتافيو�ض ِفى َمْعَرَكِة اأكتيوم اْلَبْحِريَّ 3- اْنَت�شَ

) ِة.  )  وَماِنيَّ
ُّ
اَرِة الر َل َبْيَن اْلُمُدِن ِفى َن�ْشِر اْلَح�شَ وَّ

َكَز الأَ
ْ
ُة اْلَمر 4- اْحَتلَِّت الإِ�ْشَكْنَدِريَّ

 المن�ساآت المعمارية

 فى م�سر اأثناء الحكم

الرومانى

البوابات

الحمامات

العامة

ْكَل التَّاِلى ْوِء َما َدَر�ْشَت ا�ْشَتْكِمِل ال�شَّ ن�صاط )5(  فكر واأكمل :  ِفى �شَ

ثالثًا  : الَتْدِريَباٌت

َر اأثناء الُحكِم  ارِة فى ِم�شْ مْم األُبوًما يو�شح َمظاهَر الَح�شَ  ِبا�ْشتْخداِم ال�شبكة الدولية للمعلومات �شَ

وَمانى. الرُّ

 اكتب مقاًل بعنوان احترام حقوق الأخرين.

 ار�شم خريطة زمنية تو�شح مراحل تطور العالقات بين دولة البطالمة والإمبراطورية الرومانية.

ثانيًا :الأن�صطة الإثرائية

ن�صاط )1(  ابحث و�صمم :

ن�صاط )2(  افكر واكتب :

ن�صاط )3(  ار�صم ورتب :
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اِنى : َقاِرْن َبْيَن ُكلٍّ ِمْن : وؤَاُل الثَّ ال�صُّ

وَماِنى وفى العهد البطلمى .
ُّ
َر َتْحَت اْلُحْكِم الر 1- ِنَظاِم اْلُحْكِم – ِنَظاِم الإَِداَرِة ِفى ِم�شْ

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

وَماِنى وفى العهد البطلمى .
ُّ
َر اأَْثَناَء اْلُحْكِم الر َناَعِة ِفى ِم�شْ 2- الزَِّراَعِة َوال�شِّ

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

َبُة َعَلى ... ؟ َتاِئُج اْلُمَتَرتِّ اِلُث : َما النَّ وؤَاُل الثَّ ال�صُّ

وَماِنى .
ُّ
ِة طبقات اأَْثَناَء اْلُحْكِم الر ِرى ِلِعدَّ 1- اْنِق�َشاِم اْلُمْجَتَمِع اْلِم�شْ

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

َر . ِة ِبِم�شْ اِديَّ 2- َوْفَرِة اْلَمَواِرِد الْقِت�شَ

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

ِة َعَلى اْلَواِرَداِت .  �ُشوِم اْلُجْمُرِكيَّ
ُّ
3- اإِْلَغاِء الر

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
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ُة يِحيَّ ُر َواْلَم�صِ ِم�صْ الدر�س الرابع:

اِلى :ن�صاط)3( فكر وتعلم ْكَل التَّ ْوِء َما در�شت ا�ْشَتْكِمِل ال�شَّ ) اأ ( في �شَ

ا�سطهاد 

الم�سيحيين

بداأ فى ع�سر

اأعنف ا�سطهاد 

فى ع�سر 

اأولً: الأن�صطة الم�صاحبة

ن�صاط)1( ا�صتنتج وتعلم

ن�صاط)2( فكر وتعلم

اِلى : ْكَل التَّ ْوِء َما َدَر�ْشَت ا�ْشَتْكِمِل ال�شَّ عِلى �شَ

ِة اْلَعِقيَدِة َواْلِعَباَدِة« . ِّيَّ
وَماُن َل ُيوؤِْمُنوَن ِبُحر

ُّ
»َلَقْد َكاَن الر

َة اأَْو َخَطاأَ َهِذِه اْلِعَباَرِة ؟ حَّ ْد �شِ يِّ
 اأَ

ِة ؟ َدام َبْيَن ُروَما َواْلَم�ِشيِحيَّ  اأَ�ْشَباُب ال�شِّ

ِفُق َمَع ُحُقوِق الإِْن�َشاِن ؟  َهْل َهَذا اْلَمْبَداأُ َيتَّ

من دوافع 

اعتناق 

الم�سريين 

للم�سيحية

دين يدعو اإلى

من واقعهم الم�سطرب

ا  وجدوا فيها خال�سً

لهم
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َهَداِء ؟ ِر ال�شُّ ُر دقلديانو�ض ِبَع�شْ  َع�شْ
َ
ى )ب(  ِلَماَذا �ُشمِّ

....................................................................................................

....................................................................................................

ِطَهاِد ؟  َعَواِت لال�شْ َحاُب الدَّ �ُض اأَ�شْ
َّ
        ِلَماَذا َيَتَعر

....................................................................................................

....................................................................................................

ن�صاط)4( فكر ولخ�س

َدَر�ْشَت  َما  ْوِء  �شَ في 

اِلى : ْكَل التَّ ا�ْشَتْكِمِل ال�شَّ

مدر�سة 

الإ�سكندرية 

للدين 

الم�سيحى

من علومها

الأ�ساقفة والبطاركة

كانت مركزا للزعامة

اِلى :ن�صاط)5( فكر واأكمل ْكَل التَّ ْوِء َما َدَر�ْشَت ا�ْشَتْكِمِل ال�شَّ في �شَ

الدير 

له دور

فى

تتمثل فى 

ازدهار

التاأليفالثقافة

الزهد

تتمثل فى 

تعلم النا�س

تعريفه
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َبٍة : اِلَيَة ِبَكِلَماٍت ُمَنا�صِ  1- اأَْكِمِل اْلِعَباَراِت التَّ

ِن ..........
ْ
ِف اْلَقر َر ِفى ُمْنَت�شَ ُة اإَِلى ِم�شْ  َدَخَلِت اْلَم�ِشيِحيَّ

ا َلُهْم ِمَن اْلَقْهِر َوالإِْذَلِل .......  َخاَل�شً
ِّ
وَن ِفى اْعِتَناِق الدِّيِن اْلَم�ِشيِحى ِريُّ  َوَجَد اْلِم�شْ

َر ........... ِر دقلديانو�ض َع�شْ  اأُْطِلَق َعَلى َع�شْ

ِة . ْت َمِديَنُة ......... َدْوًرا َباِرًزا ِفى اْنِت�َشاِر اْلَم�ِشيِحيَّ دَّ
 اأَ

ِحيَحِة  ِحيَحِة َوَعاَلَمِة )×( اأََماَم اْلِعَباَرِة َغْيِر ال�صَّ ْع َعاَلَمَة )√( اأََماَم اْلِعَباَرِة ال�صَّ 2- �صَ

مع ت�صويب الخطاأ.

َر َعَلى َيِد اْلِقدِّي�ِض باخوم .                 )       ( ُة ِم�شْ  َدَخَلِت اْلَم�ِشيِحيَّ

ِة ِفى َعْهِد ق�شطنطين.     )       ( وَماِنيَّ
ُّ
ِة الر  ِلالإِْمِبَراُطوِريَّ

َّ
�ْشِمى

َّ
ُة الدِّيَن الر َبَحِت اْلَم�ِشيِحيَّ  اأَ�شْ

ِة ِباْلَفْتِح الإِ�ْشاَلِمى َلَها .             )       ( وَماِنى ِلْلَم�ِشيِحيَّ
ُّ
ِطَهاُد الر  اْنَتَهى ال�شْ

َة .                       )       ( ْهَبَنَة اْلَجَماِعيَّ
َّ
ِذيَن َماَر�ُشوا الر  ُيَعدُّ الأْنَبا اأنطون   ِمْن اأََواِئِل الَّ

الرَّْهَباِنيَّة

ة ................اْلَفْرِديَّ

يق�سد بهايق�سد بها

ن�صاط)6( فكر وا�صتنتج 

اِلى : ْكَل التَّ     ا�ْصَتْكِمِل ال�صَّ

 اجمع معلومات عن مدينة الإ�صكندرية كمنارة ح�صارية عبر الع�صور المختلفة

 اكتب ع�صرة اأ�صطر عن اأن الحرية ل تعنى الإ�صاءة اإلى دين الآخرين .)احترام 

الديانات الأخرى(.

ثالثًا  : الَتْدِريَباٌت

ثانيًا :الأن�صطة الإثرائية

ن�صاط)2( ابحث واجمع

ن�صاط)1( فكر واكتب
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ُر ..؟ 3- ِبَم ُتَف�صِّ

يَن َعَلى اْعِتَناِق الدِّيِن اْلَم�ِشيِحى . ِريِّ  اإِْقَباُل اْلِم�شْ

....................................................................................................

....................................................................................................

ِة َواْتَباعَها . وَمان ِلْلَم�ِشيِحيَّ
ُّ
ِطَهاُد الر  ا�شْ

....................................................................................................

....................................................................................................

ْقَباُل اْلَم�ِشيِحيِّين َعَلْيَها .  اْنِت�َشاُر الأَْدِيَرِة َواإِ

....................................................................................................

....................................................................................................

َبُة َعَلى ُكلٍّ ِمَما َيِلى ؟ َتاِئُج اْلُمَتَرتِّ 4- َما النَّ

ْعِليِم اْلَم�ِشيِحى . ِة ِللتَّ  اإِْن�َشاِء َمْدَر�َشِة الإِ�ْشَكْنَدِريَّ

....................................................................................................

....................................................................................................

ِة .  ِطَهاِد دقلديانو�ض ِلْلَم�ِشيِحيَّ  ا�شْ

....................................................................................................

....................................................................................................
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تدريبات عامة علىالوحدة
ُل : وؤَاُل الأَوَّ ال�صُّ

اِلَيَة ِبَكِلَماٍت ُمَنا�ِسَبٍة :   اأَْكِمِل اْلِعَباَراِت التَّ

َر َوُهَو ِفى �ِشنِّ  َوَبْعَد َمْقَتِل َواِلِدِه َعام  ق. م. 1- َتَولَّى الإِ�ْشَكْنَدُر ُحْكم ِم�شْ

ْوَلَة  �َض الدَّ �شَّ
يِب  الَِّذى اأَ ُر ِمْن َن�شِ 2- َبْعَد َوَفاِة الإِ�ْشَكْنَدِر َكاَنْت ِم�شْ

ِة . ِفى َمْعَرَكِة اأكتيوم اْلَبْحِريَّ َر اكتافيو�ض َعَلى  3- اْنَت�شَ

اِنى : وؤَاُل الثَّ ال�صُّ

وُد ِبُكلٍّ ِمْن ..  ؟  َما اْلَمْق�سُ

هَبانيِة .
َّ
َهَداِء .          3- الر ِر ال�شُّ اَرٍة ِهيلين�شتية .            2- َع�شْ 1- َح�شَ

الث : وؤَاُل الثَّ ال�صُّ

ُر .... ؟  ِبَم ُتَف�سِّ

ْوَلِة . 1- َتَمّيَز الإِ�ْشَكْنَدِر ِبُقْدَرِتِه َعَلى ِقَياَدِة الدَّ

ِة . ُة َمِديَنِة الإِ�ْشَكْنَدِريَّ يَّ 2- اأََهمِّ

وَمان .
ُّ
ِر الر ُة ِفى َع�شْ ِر اْلَحَياُة الْجِتَماِعيَّ 3- عدم َتَغيَّ

َذا .... ؟ ال�صوؤال الرابع: َماَذا كان َيْحُدُث اإِ

1- لم ينت�شر اكتافيو�ض على اأنطونيو�ض فى معركة اأكتيوم البحرية .

َر . ُة ِفى ِم�شْ 2- َلْم َتْنَت�ِشِر اْلَم�ِشيِحيَّ

وؤَاُل الخام�س: ال�صُّ

 َقاِرْن َبْيَن ُكلٍّ ِمْن :

وَمان ( .
ُّ
1- ِنَظاِم اْلُحْكِم ِفى َعْهِد ُكلٍّ ِمْن ) اْلَبَطاِلَمة – الر

وَمان ( .
ُّ
2- الزَِّراَعِة ِفى َعْهِد ُكلٍّ ِمْن ) اْلَبَطاِلَمة – الر

ة – اْلَجَماِعيَّة ( . ِديَّ
ْ
ِة ) اْلَفر ْهَباِنيَّ

َّ
3- الر

ا َبْيَن الأَْقَوا�ِس : ِحيَحَة ِممَّ ِر الإَِجاَبَة ال�سَّ )ب( َتَخيَّ

وَمان .
ُّ
َبَقَة ........... ِفى َعْهِد الر وَن الطَّ ِريُّ 1- اْحَتلَّ اْلِم�شْ

ْنَيا – اْلَغِنيَّة ( ) اْلُعْلَيا – اْلُو�ْشَطى – الدُّ

اِريِخ ِعْنَد اْلُيوَناِنيُّون ............ 2- ِمْن اأَ�ْشَهِر ُعَلَماِء التَّ

) مانيتون – اأر�شميد�ض – اإقليد�ض – بطليمو�ض الجغرافى (
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ن�ساط )1( فكر وا�ستنتج

اِئح اْلُحَكَماِء : ِمْن َن�سَ

ًرا ِب�َسَبِب ِعْلِمَك ، اإنَّ ِنهاَيَة الِعْلِم َوالَمْعِرَفِة اَل  اَل َتُكْن ُمَتكبِّ

؛  وُل اإَِلْيَها َوَلْي�َس ُهَناَك َعاِلٌم َيْعِرُف ُكلَّ �َسْىٍءٍ ُيمِكُن الُو�سُ

ُل ِمْنُه َواأَْكَثُر ِمْنُه ِعْلًما . َفُهَناَك َمْن ُهَو اأَْف�سَ

اِبَقِة ؟. ............................................................................. اِئح ال�سَّ  َماَذا َت�ْسَتْنِتُج ِمْن اْلنَّ�سَ

اِلِح ؟ َفاِت اْلُمَواِطِن ال�سَّ اِئِح ، َوُمَوا�سَ  َما الَعاَلَقُة َبْيَن َهِذِه النَّ�سَ

..............................................................................................................................................

ن�ساط )3( فكر وتعلم

اِئح اْلُحَكَماِء » اإن قوة االإن�سان تكمن فى ل�سانه فالحديث اأقوى من اأى قتال« . ِمْن َن�سَ

يَحِة ؟ ...........................................................................................  َماَراأُيَك ِفى َهِذِه النَّ�سِ

ْيِل ِمِن ا�ْسِتْقَراِر اْلَوَطِن ؟ ْحِري�َض َعَلى اْلنَّ  َماَذا َتْفَعُل اإَِذا َراأْيَت َمْن ُيَحاِوُل اْلتَّ
............................................................................................................................................

.

اِلًحا ؟ َكْيَف َتكُوُن ُمَواِطًنا �سَ الدر�س االأول :

اأوالً: االأن�سطة الم�ساحبة

اِئح اْلُحَكيم :  »ِبَتاح حتِب«. ِاْقَراأْ َمِعى ّهَذا النَّ�ضَّ : ِمْن َن�سَ

ْيع َوْقتًا اَل َتْعِمُل ِفيه ..« . ا ُهَو َمْطُلوٌب ِمْنَك َواَل ُت�سِّ َواِم .. واْفَعْل اأَْكَثَر ِممَّ » اْعَمْل ، َوُكْن ُمْجَتِهًدا َعَلى الدَّ

يَحِة ؟      .........................................................................................  َما َراأُيك ِفى َهِذِه النََّ�سِ

..................................................... ِة اْلَوْقِت ؟  يَّ ا« ُمَتداَوًل الآَن َعْن اأََهمِّ  اأَْعِط »َمَثاًل �َسْعِبيًّ

..................................................... َبُة َعَلى اْلِحَفاِظ َعَلى اْلَوْقِت ؟   َتاِئُج اْلُمَتَرتِّ  َما اْلنَّ

................................................................................................................................................

ن�ساط)2( اقراأ واأجب 

:

ن�ساط )4( رتب  وتعلم

اِلِح ؟. َفاِت الُمَواِطِن ال�سَّ ْوِء َما َدَر�ْسَت: َما �سِ ِمْن ِوْجَهِة َنَظِرَك .. َوِفى �سَ

................................................. -2    ................................................. -1

................................................. -4    ................................................. -3

اِلِح ؟ وُد ِباْلُمَواِطِن ال�سَّ َوْاالآَن :َهْل َتْعِرُف َما اْلَمْق�سُ
..........................................................................................................................................

المواطنة ال�صالحة الوحدة اخلام�سة:
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  الف�صل الدرا�صى الثانى

المواطنة ال�سالحة

كتاب الأن�صطة والتدريبات الدرا�صات الجتماعية - ال�صف الأول الإعدادى

بٍة : َة ِبَكِلَماٍت ُمَنا�سِ اِليَّ ُل : اأْكِمِل اْلِعَباَراِت التَّ وؤَاُل االأوَّ ال�سُّ

ْوَلُة ُجُهوًدا َكِبيَرًة ِمْن اأَْجِل ِبَناِء   1-َتْبُذُل الدَّ

�ْضَء َعَلى  تحديد     التى تواجهه   ْوَلُة النَّ ُب الدَّ
ِّ
2- ُتَدر

، ، د     
ْ
َفاِت اْلَحِميَدِة الَِّتى َيِجُب اأْن َيَتَحَلى ِبَها اْلَفر 3- ِمَن اْل�سِّ

ثالثًا اَلَتْدِريَباٌت

  -اعد كلمة فى الإذاعة المدر�سية عن اأ�س�ض ومبادئ اإعداد المواطن الم�سرى ال�سالح.

 -اكتب تقريراً مخت�سراً عن �سفات المواطن ال�سالح التى تحب اأن يتحلى بها �سديقك.

اِلِح ، اكُتْبَها ِفى  َبَعِة اأْحُرٍف ُتمثُِّل مبادىءاإِْعَداِد اْلُمَواِطن ال�سَّ
ْ
�ِسُع ِلَكِلَمٍة ِمْن اأَر  ُكلُّ �َسْهٍم َيتَّ

َخاَناِت الأ�ْسُهِم ؛ َحتَّى َتَتعرَف َعَلْيَها

اإعداددعائم

ال�سالحالمواطن

13

ن�ساط )5( فكر واكت�سف

االإثرائيًة  االأن�سطة   : ثانًيا 
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كتاب الأن�صطة والتدريبات الدرا�صات الجتماعية - ال�صف الأول الإعدادى

الوحدة الخام�سة

اِلُث : وؤَاُل الثَّ ال�سُّ

اِليِة ..؟ اِئِح التَّ ُرو�ُض اْلُم�ستَفاَدُة ِمَن النَّ�سَ  َما الدُّ

َة الإْن�َساِن َتْكُمُن ِفى ِل�َساِنِه . 1- اإِنَّ ُقوَّ

.............................................................................................................................................

َواِم . 2- اْعَمْل ، َوُكْن ُمْجَتِهًدا َعَلى الدَّ

.............................................................................................................................................

3- َل َتُكْن ُمتكبًِّرا ِب�سَبِب ِعْلِمَك .

.............................................................................................................................................

اِلى : ْكَل التَّ ْوِء َما َدَر�ْسَت : ا�ْسَتكِمِل ال�سَّ اِنى : ِفى �سَ وؤَاُل الثَّ ال�سُّ

  �صفات المواطن ال�صالح

التم�سك بعادات وتقاليد المجتمعالحفاظ على هويته   ................  ................  ................
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  الف�صل الدرا�صى الثانى

المواطنة ال�سالحة

اْلُمَواَطَنُة الدر�س الثانى :

» ُحُقوٌق َوَواِجَباٌت«

َهَها اأَحُد اْلمُلوِك الَفَراِعَنِة ِلَوِلى َعْهِدِه : اِئِح الَِّتى َوجَّ �سَ ِمَن النَّ

ُة اْلُحْكِم َثِقيَلٌة ، واْرَفْع �َساأَن الِجيِل اْلَجِديِد  ُئوِليَّ ا�ِس َلَك ، َفم�سْ ا ، َبْل ُكْن َرحيَم الَقْلِب ، واْجَعْل َهَدَفَك ُحبَّ النَّ »اَل َتُكْن َفظًّ

َواْجَعْل ِمنهْم اأْتباَعَك ..« 

يَحِة ؟ ..................................................................................................  َما َراأُيَك ِفى َهِذِه النَّ�سِ

يحِة ؟ ُرو�ُض اْلْم�سَتَفَاَدُة ِمْن َهِذِه النَّ�سِ  َما الدُّ

.................................................................................................................................................... 

ن�ساط )2( ا�ستنتج وتعلم

ُجَل  ِفين ُحُقوَقهم َواْجَعْلَهم اَل َيحَتاُجوَن ِل�َسىٍء ؛ الأنَّ الرَّ اِئِح اأََحِد الُمُلوِك ِلَوِلى َعْهِدِه : » اأْعِط للُموظَّ  ِمْن َن�سَ

ا�ِس ، َفالُكلُّ ُمَت�َساووَن ..« ْخ�ِس الَّذى َيحِمُل ِفى َيِدِه ِر�ْسَوًة ، وُكْن ُمَحاِيداً ِفى ُحْكِمَك َبْيَن النَّ المحَتاَج َقْد َينَحاُز اإلى ال�سَّ

اِبَقِة ؟  َماَذا َت�سَتْنِتُج ِمَن الِفْقَرِة ال�سَّ

 ............................................................................................................................................

اِبَقِة ؟ يَحِة ال�سَّ ُرو�ُض الُم�ْسَتَفاَدُة ِمَن النَّ�سِ  َما الدُّ

 ...........................................................................................................................................  

َماَواِت الُعاَل .. َوَخلْقَت  ينية : » َيا َمْن َخَلْقَت االأْر�َس َوال�سَّ يِده الدِّ َلَواِت اأْخَناُتون َواأَنا�سِ َجاَء ِفى �سَ

ِفى  ُبْعِدك  ِمن  ْغِم  َفبالرُّ  .. اْلمْعُدوَدَة  َحَياِتهِم  اَم  اأيَّ َوتمَنحُهم   ، ِباأْرَزاِقهم  ُهم  مدُّ َوُتَ  ، يَر  َوالطَّ َوالَحَيَواَن  االإْن�َساَن 

َك َقِريٌب اإَلى ُكلِّ َيٍد ُتْرَفُع اإلْيَك ِعَباَدًة َواْبِتَهااًل« . ماَواِت اإِالَّ اأنَّ اأَعالى ال�سَّ

.................................................................  َماَذا َت�ْسَتْنِتُج ِمْن َهِذِه الأنا�سيد الدينية ؟  

.................................................................  من ُهَو الإلُه الَِّذى َكاَن َيْدُعو اإلْيِه اأخناتون؟ 

ن�ساط )3( اقراأواأجب

ن�ساط )1( فكر وتعلم

اأوالً: االأن�سطة الم�ساحبة
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كتاب الأن�صطة والتدريبات الدرا�صات الجتماعية - ال�صف الأول الإعدادى

الوحدة الخام�سة

بال�ستعانة ب�سبكة المعلومات الدولية اكتب بحث بعنوان »حقوق وواجبات المواطن الم�سري «    

اكتب لالإذاعة المدر�سية مقاًل ل يزيد عن ع�سرة اأ�سطر عن »الحقوق و الواجبات ال�سيا�سية للمواطن الم�سري «    

ن�ساط )4( فكر واأكمل

ن�ساط )1( ابحث وعْبر 

ن�ساط )2( فكر واكتب 

ُحُقوُق 

المواطن

�سيا�سية

اقت�سادية

مثل

مثل

مثل

مثل

توافر الرعاية الجتماعية

حرية المعتقد

َما  ْوِء  �سَ في 

ا�ْسَتْكِمِل   : َدَر�ْسَت 

اِلى َكَل التَّ ال�سَّ

ة  َكِريَّ ْحَدى اْلَمَعاِرِك اْلَع�سْ ًفا اإِ ي�ُس الثالث َوا�سِ َيُقوُل َرْم�سِ

ُه : ها ُهَو َوَجْي�سُ الَِّتى َخا�سَ

ْيُت َعَلى ُقُلوِبِهم  ُلوا اإِلى ُحُدوِدى ، اأَْفَنْيُت ِبْذَرَتهم َوَق�سَ » هوؤُاَلِء الَّذين َو�سَ

اْللَّهَب  فاإِنَّ  اْلَبْحِر،  ِمَن  َجاُءوا  الَّذين  ا  اأَمَّ  . االأِبِدين  اآَبِد  اإَِلى  َواأْرَواِحهم 

ْهِر« . بِّ النَّ َتِعَل َكاَن َيْنتِظُرهم ِعْنَد َم�سَ اْلُم�سْ

 َماَذا َت�ْسَتْنِتُج ِمْن َهَذا النَّ�ضِّ ؟

.............................................................................     

.............................................................................     
رم�سي�ض الثالث يم�سك اأحد الأ�سرى

ن�ساط )5( اقراأ وا�ستنتج

ثانيًاَ: االأن�سطة االإثرائية
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  الف�صل الدرا�صى الثانى

المواطنة ال�سالحة

ا َبْيَن الأْقَوا�ِض : ِحيَحَة ِممَّ ِر الإَجاَبَة ال�سَّ ُل : َتَخيَّ وؤَاُل االأوَّ ال�سُّ

ُة اْلُمَواِطِن َداِخَل اْلَجَماَعِة بـــ .............. ِويَّ 1- تت�سم ُع�سْ

ًة - ُكلُّ َما �َسبَق( اَليًة - الَن�ِساَط - الإيَجاِبيَّ     )الَفعَّ

ُد ...............
ْ
َع ِبَها اْلَفر ِة الَِّتى َيِجُب اأْن َيَتَمتَّ َيا�ِسيَّ 2- ِمَن اْلُحُقوِق ال�سِّ

يَّة ( حِّ َعاَيِة ال�سِّ
ِّ
يُة اْلُمْعَتَقِد - اْلحقُّ ِفى الَعَمِل- َتَواُفُر الر

ِّ
) الَعْي�ُض ِفى �َساَلٍم - ُحر  

3- من الحقوق الدينية التى يجب اأن يتمتع بها الفرد ..................

) حرية المعتقد - الم�سكن الالئق - التعليم - اختيار من يحكمه(    

اِنى : َماَذا َيْحُدُث اإَذا ...؟ وؤاُل الثَّ ال�سُّ

1- َلْم ت�سود اْلُم�َساَواُة َبْيَن اأْفَراِد اْلُمْجَتَمِع اْلَواِحِد .

.................................................................................................................................................     

.................................................................................................................................................     

2- لم يقم الإن�سان بواجباته .

.................................................................................................................................................     

.................................................................................................................................................     

ثالثًا : اَلَتْدِريَباٌت



66
كتاب الأن�صطة والتدريبات الدرا�صات الجتماعية - ال�صف الأول الإعدادى

الوحدة الخام�سة

اأَْنَت َوالَقاُنوُنالدر�س الثالث:

َتمرُّ َوَيْزَدِهُر «  ا َوَمَع َذلِك َي�سْ يُر ُمْعَوجًّ » َلْي�َس ُهَناَك َمْن َي�سِ اِئح اْلُحكَماِء .  ِمْن َن�سَ

يَحِة ؟   .................................................................................  َماَذا َت�سْتْنِتُج ِمْن َهِذه النَّ�سِ

تِكُب الأْخَطاَء ، َوَيَتَظاَهُر اأَماَم النَّا�ِض ِبال�ْسِتَقاَمِة اْلُمْجَتمِع ؟    
ْ
 َما َراأُْيَك ِفيَمن َير

.............................................................................................................................................

.

  ن�ساط )2( قارن وا�ستنتج

اِلى : ْوِء َما َدَر�ْسَت ا�ْسَتْكِمِل اْلَجْدَوَل التَّ  عِلى �سَ

قواعد القانونقواعد الدين

ن�ساط )3( فكر وا�ستنتج

يٍة ، َبْل اْدُخْل َبْعَد اأْن ُيوؤَذَن َلَك «. ِر اْلَقِديَمِة : »اَل َتْدُخْل َبْيَت االآَخِرين ِبحرِّ اَيا ُحَكَماِء ِم�سْ ِمْن َو�سَ

ِة ؟ يَّ  َماَذا ت�ستنتج ِمْن َهِذِه اْلَو�سِ

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

اأوالً: االأن�سطة الم�ساحبة

ن�ساط )1( ا�ستنتج وتعلم
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  الف�صل الدرا�صى الثانى

المواطنة ال�سالحة

ن�ساط )4( فكر وتعلم

ن�ساط )5( فكر ولخ�س

اُة .. َقائاًل : » ُكْن َعاِداًل  َحَد الُق�سَ َكَماِء اأَ ُح اأََحُد اْلَحُ َيْن�سَ

ِعيَف ِمْن اأْجِله« َة َرُجٍل َقِوىٍّ واَل َتْظِلِم ال�سَّ ، َواَلَتقَبْل َهِديَّ

يَحِة ؟  َماَذا َت�ْسَتْنَتُج ِمْن َهِذه النَّ�سِ

ن�ساط )6( فكر وا�ستنتج

ِر الَقِديَمِة : اِئِح ُحَكَماء ِم�سْ مْن  َن�سَ ِ

َحاِب الَعاَهات« . اَك َوَتْجِريح اأَ�سْ ْطِفيَف ِفى الكْيِل اأِو الِميزاِن ، َواإيَّ » اْحَذِر التَّ

اِئِح ؟     َماَذا َت�ْسَتْنِتُج ِمْن َهِذه النَّ�سَ

 َما َراأُيك ِفيَها ؟

ثانيًاَ  :االأن�سطة االإثرائية
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كتاب الأن�صطة والتدريبات الدرا�صات الجتماعية - ال�صف الأول الإعدادى

الوحدة الخام�سة

ثالثًا : اَلَتْدِريَباٌت

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

)....................................(

)....................................(



69
  الف�صل الدرا�صى الثانى

تدريبات عامة على الوحدة

بٍة: اِليَة ِبَكِلَماٍت ُمَنا�سِ ُل: اأكِمِل الِعَباَراِت التَّ وؤَاُل االأوَّ ال�سُّ

ها ................................................. ُف المَواَطَنُة باأنَّ
َّ
1- ُتعر

2- َتْنَق�ِسُم ُحُقوُق المَواِطِن اإِلى .................... و ...................  

اِلِح ......... و ............... َبِع للمَواِطِن ال�سَّ
ْ
َعاِئِم الأر 3- ِمَن الدَّ

اِلُح ُهو ...................................................... 4- المَواِطُن ال�سَّ

اِنى:   َماَذا َيْحُدُث اإَِذا ...؟ وؤاُل الثَّ ال�سُّ

وِل َعَلى ُحُقوِقِه 1- َف�ِسَل المَواِطُن ِفى الُح�سُ

اِتِه 2- اْلتَزَم المَواِطُن ِبتنِفيِذ واجباته َوَم�ْسئوليَّ

 

ال�سوؤال الثالث:  َقاِرْن َبْيَن ُكلٍّ ِمَن:

َقاليِد. اأ- الَقاُنوِن ، والَعاداِت والتَّ

اِدَر للَقاُنوِن(. ِف )َكم�سَ
ْ
�ْسِريِع والُعر ب- التَّ

 

اِليِة؟ اِئِح التَّ �سَ َتَفاَدُة ِمْن ُكلٍّ ِمَن النَّ ُرو�ُس الم�سْ وؤاُل الرابع: َما الدُّ ال�سُّ

 َويْزَدِهُر.
ُّ
ا ، ثم َي�ْستمر 1- َلْي�َض ُهَناَك َمْن َي�ِسيُر ُمْعَوجًّ

ة اْلُحكِم َثِقيَلٌة. 2- اْجَعْل َهَدَفك ُحبَّ النَّا�ِض َلك ؛ َفم�ْسُئوِليَّ

3- ُكْن ُمَحايًدا ِفى ُحْكِمَك َبْيَن النَّا�ِض؛ َفالُكلُّ ُمَت�ساُووَن.

َمِن  ِغيَر الَقْدِر، َفاَل َتْن�َض َكْيَف َكاَن َحاُلَك ِفى الزَّ َبحَت َعظيًما َبْعَد اأْن ُكْنَت �سَ 4- اإِْن اأ�سْ

ى الَما�سِ
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االحتبا�س الحرارى ........................................... .

حدوث االحتبا�س الحرارى
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تدريبات عامة

�الحتبا�س �لحر�رى ي�ؤدى �إلى ............. و...............و............... .

�أ�سباب حريق �لغابات و�الحتبا�س �لحر�رى .
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تدريبات عامة
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تدريبات عامة نماذج االمتحانات

نماذج امتحانات الف�سل الدرا�سي الثاني

النموذج الأول



92
كتاب الأن�صطة والتدريبات الدرا�صات الجتماعية - ال�صف الأول الإعدادى

نماذج االمتحاناتتدريبات عامة



93
  الف�صل الدرا�صى الثانى

تدريبات عامة نماذج االمتحانات



94
كتاب الأن�صطة والتدريبات الدرا�صات الجتماعية - ال�صف الأول الإعدادى

تدريبات عامة

النموذج الثاني

نماذج االمتحانات

مع الت�سويب :
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احترام الم�صريون القدماء لمهنة الطب

كتابة تعرف بخط رجال الدين .

نماذج االمتحانات
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تدريبات عامة

ال�س�ؤال الأول:

للعالم  �سماء  خريطة  اأمامك  )اأ( 

اكتب ما تدل عليه الأرقام الآتية:

1- دائرة عر�ض ........

2- المحيط............

3- اإقليم مناخى........

4- قارة ...............

)ب( بم تف�سر:

1- حدوث بع�ض التغيرات المناخية 

الحارة

2- هناك ف�ائد للبراكين

3- الرياح التجارية تلطف حرارة المناطق التى تهب عليها.

ال�س�ؤال الثاني:

اأ- اختر الإجابة ال�سحيحة مما بين الق��سين

1- من النباتات التى تتحمل الجفاف.........

 )الفلين- ال�سبار- الماه�جني- الكاكاو(

2- المطر الت�ساعدى الغزير من خ�سائ�ض الإقليم...........

 )ال�ست�ائي- الم��سمى - ال�سحراوي- البارد(

3- تعد.......... من اأخطار المياه 

)الزلزل- البراكين- الت�سحر- النهيارات الجليدية(

)ب(ما المق�س�د بكل من:

2- الت�سحر 1- الرياح الدائمة    

)جـ( اذكر م��سم �سق�ط المطر فى كل من:

2- اإقليم البحر المت��سط 1- الإقليم المداري    

النموذج الثالث

نماذج االمتحانات

(1(
(2( (4(

(3(
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تدريبات عامة

ال�س�ؤال الثالث:

)اأ( اأكمل ما ياأتي:

1- عيد جل��ض فرع�ن على العر�ض من الأعياد.......

2- بنى الم�سري�ن القدماء مقابرهم من........... لأنها تمثل فى نظرهم دار الخل�د

3- ق�سم البطالمة م�سر اإدارًيا اإلي......... اإقليًما

4- ُين�سب ع�سر ال�سهداء اإلى الإمبراط�ر الروماني.........

)ب( فى �س�ء درا�ستك اأجب عما ياأتي:

1- ما الآثار ال�سلبية الناتجة عن حدوث ال�سي�ل.

2- ماذا يحدث اإذا: زال الإن�سان كل الغابات من �سطح الكرة الأر�سية.

3- حدد الآثار الإيجابية للفي�سانات.

ال�س�ؤال الرابع:) اأ( برهن على �سحة العبارتين الآتيتين:

1- براعة الم�سريين القدماء فى علم الطب

2- اأدرك البطالمة اأهمية العقيدة الدينية فى حياة الم�سريين

)ب(قارن بين: معابد الآلهة والمعابد الجنائزية.

)جـ( ما اأهم ال�سفات الأ�سا�سية للم�اطن ال�سالح

ال�س�ؤال الخام�ض:) اأ( �س�ب ما تحته خطاأ:

1- �سنع الم�سري�ن القدماء ال�رق من نبات الحلفا .

2- ابتكر الم�سري�ن القدماء التق�يم القمري .

3- من علماء الإ�سكندرية فى الهند�سة اأر�سيميد�ض .

4- اأول من مار�ض الرهبنة الفردية فى م�سر الأنبا ياخ�م .

5- الم�ساواة وعدم التمييز بين الم�اطنين من الحق�ق ال�سيا�سية .

6- اأن�ساأ الرومان جامعة ال�سكندرية .

)ب( ماذا كان يحدث اإذا:

1- لم ي�ستطع الإ�سكندر الأكبر فتح م�سر

2- لم يهتم الرومان ب�سئ�ن الري

نماذج االمتحانات
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تدريبات عامة

النموذج الرابع
اجب عن ال�سئلة الآتية :

ال�س�ؤال الأول: )اأ( اختر الإجابة ال�سحيحة مما بين الق��سين

1- تمتد المنطقة.......... بين دائرتى عر�ض 30ْ �سمال: 30ْ جن�ًبا

)ال�ست�ائية- المدارية الحارة- المعتدلة- الباردة(

2- تعمل الرياح........ على تلطيف درجات الحرارة ب�سبب قدومها من جهات اأقل حرارة

)التجارية- العك�سية- الحارة- الم��سمية(

3- الإقليم......... يمتد جن�ب �سرق اآ�سيا

)الل�اران�ض- المعتدل البحري- الم��سمي- ال�سيني(

4- من الآثار الإيجابية للبراكين تك�ن............

)جزر- بحار- محيطات- جبال(

5- تغذية خزانات المياه الج�فية من الآثار الإيجابية عند حدوث.........

)الفي�سانات- ال�سي�ل- الت�سحر- النهيارات الجليدية(

)ب( ما المق�س�د بكل من:

3- اإقليم مناخي 2- ت�س�نامي   1- المدى الحرارى ال�سن�ي 

)جـ( حدد اأهم �سفات الم�اطن ال�سالح.

ال�س�ؤال الثاني:

)اأ( �س�ب ما ف�ق الخط

1- منطقة حلقة النار ت�جد فى نطاق يحيط ب�س�احل البحر المت��سط

2- الأمطار الت�ساري�سية تحدث نتيجة تقابل كتلة ه�اء باردة مع كتلة �ساخنة

)ب( ماذا يحدث اإذا:

1- لم تقم م�سر ببناء ال�سد العالي

2- ا�ستمر قطع الأ�سجار بطريقة ع�س�ائية

3- هبت الرياح الم��سمية ال�سيفية بين الياب�ض اإلى الماء

4- �سق�ط الأمطار بغزارة على المنطقة الدافئة بين دائرتى عر�ض 15ْ- 30ْ غرب القارات

نماذج االمتحانات
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تدريبات عامة

ال�س�ؤال الثالث: )اأ( اأمام خريطة 

�سماء للعالم اكتب ما تدل عليه 

الأرقام:

1- اإقليم مناخى ..........

2- دائرة عر�ض...........

3- قارة..............

4- اإقليم نبات ........

الحتبا�ض  اأ�ــســرار  بين  قــارن  )ب( 

الحراري و اأ�سرار النهيارات الجليدية.

 ال�س�ؤال الرابع:) اأ( بما تف�سر:

1- عدم �سم�د م�ساكن الم�سريين القدماء مع مرور الزمن.

2- ث�رة الرعاة والفالحين فى القرن الثانى الميالدى �سد الرومان.

3- تاأ�سي�ض الإ�سكندر الأكبر لمدينة الإ�سكندرية.

4- عرفت الكتابة الهيراطيقية با�سم خط رجال الدين.

5- للمراأة مكانة مهمة فى الأ�سرة الم�سرية منذ القدم.

ال�س�ؤال الخام�ض: )اأ( من اأك�ن....؟

1- ملك م�سرى اأقام معبد اأب� �سمبل.

2- فيل�س�ف تربى على يديه الإ�سكندرى الأكبر.

3- من اأ�سهر علماء جامعة الإ�سكندرية و�ساحب قان�ن الطفر.

4- قام بتاأ�سي�ض الرهينة الجماعية فى م�سر.

5- اأحد حكماء م�سر القديمة.

)ب(  )اإن ق�ة الإن�سان تكمن فى ل�سانه، فالحديث اأق�ى من اأى قتال(

فى �س�ء العباراة اأجب عما ياأتي:

1- لماذا ات�سمت حياة الم�سرى القديم بال�ستقرار والحب.

2- ما دوافع اعتناق الم�سري�ن الم�سيحية.

3- ما ال�اجبات التى كان يق�م بها الأبناء نح� والديهم فى م�سر الفرع�نية.

نماذج االمتحانات

(1(

(4(
(3(

(2(
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تدريبات عامة

 النموذج الخام�س

خريطة  اأمامك  الأول:)اأ(  ال�س�ؤال 

�سماء للعالم اكتب ما ت�سير اإليه الأرقام 

المدونة عليها:

1- قارة تحدث بها براكين .........

2- ح�سائ�ض  .........

3- اإقيم مناخى  .........

4- مدار  .........

)ب( اكتب الم�سطلح الجغرافى الدال 

على كل عبارة من العبارات الآتية:

1- رياح تحدث نتيجة تجاور م�ساحات كبيرة من الياب�ض لم�ساحات كبيرة من الماء.

2- غابات دائمة الخ�سرة غطاوؤها النباتى مخروطى ال�سكل.

3- اإقليم مناخى حار يمتد من دائرتى عر�ض 10 �سماًل و 10جن�ًبا.

)جـ ( ما راأيك فى الدول التى ت�سرف فى قطع الغابات.

ال�س�ؤال الثاني:) اأ ( بم تف�سر..؟

1- المنطقة ال�ست�ائية من المناطق غزيرة المطر.

2- حدوث البراكين على �سطح الأر�ض.

3- ينم� ال�سبار فى ال�سحاري.

4- اختالف درجات الحرارة على �سطح الأر�ض رغم اأن م�سدرها واحد.

)ب( فى اأى الأقاليم يمكن اأن تجد:

1- القطط وال�سناجب.

2- المراعى الطبيعية لالأغنام والما�سية.

ال�س�ؤال الثالث:) اأ ( اأكمل ما ياأتي:

1- ت�ؤدى الزلزل اإلى حدوث م�جات بحرية زلزالية تعرف با�سم  .........

2- ب�سبب اختالف  ......... على �سطح الأر�ض يتحرك اله�اء حركة اأفقية.

نماذج االمتحانات

(2(
(1(

(3(

(4(
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تدريبات عامة

3- يظهر الإقليم المناخي  ......... فى �سمال �سرق ال�سين وك�ريا و�سمال اليابان.

4- اأ�سجار الزان والبل�ط من اأ�سجار الغابات  .........

)ب ( ما النتائج المترتبة علي:

1- الحتبا�ض الحراري.

2- زيارة الإ�سكندر الأكبر لمعبد الإله اآم�ن.

3- الفتح الإ�سالمى لم�سر 641م.

ال�س�ؤال الرابع:) اأ( اختر الإجابة ال�سحيحة مما بين الق��سين:

1- اأعلن �سيا�سة الت�سامح مع الم�سيحيين الإمبراط�ر  .........

»اإقلدينان��ض - ق�سطنطين - اأكتافي��ض - اأنط�ني��ض«.

2- اأ�سهر علماء جامعة الإ�سكندرية و�ساحب قان�ن الطف�........

»مانيت�ن - اإقليد�ض - اأر�سط� - اأر�سميد�ض«.

3- ا�ست�رد الم�سرى القديم من فينيقيا........

»القطن - ال�س�ف - الحرير - الكتان«.

4- اأقام البطالمة العديد من المدن التى حملت اأ�سماء.......

»اإغريقية - عربية - فار�سية - رومانية«.

)ب( قارن بين:

1- الأدب التهذيبى واأدب المديح عند الم�سريين القدماء من حيث اأهميته.

2- نظام الإدارة فى م�سر تحت حكم البطالمة وحكم الرومان من حيث:التق�سيم الإدارى - اللغة.

ال�س�ؤال الخام�ض:) اأ ( �س�ب الكلمات التى تحتها خط.

1- تعرف الكتابة الهيروغليفية بالخط ال�سعبي.

2- ن�ساأ الإ�سكندر الأكبر باإقليم مقدونيا فى العراق.

3- الح�سارة التى مزجت بين الح�سارة الإغريقية والح�سارة الم�سرية الي�نانية.

4- اأكبر دار للعلم فى العالم القديم هى جامعة روما.

)ب( اذكر ما تعرفه عن:

3- الحق�ق ال�سيا�سية للم�اطن. 2- اأهمية القان�ن فى حياتنا.   1- اأدب المديح.  

نماذج االمتحانات
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ال�س�ؤال الأول: )اأ ( اختر الإجابة ال�سححية مما بين الق��سين:

1- الجهات القريبة من الم�سطحات المائية تك�ن دافئة.......

»ط�ل العام - �سًتاء - �سيًفا - فى ف�سل الخريف«.

2- تنم� ح�سائ�ض ال�ستب�ض فى ......... القارات.

»�سمال - جن�ب - و�سط - �سرق«.

3- يمتد الإقليم ......... جن�ب �سرق اآ�سيا

»ال�سحراوى و�سبه ال�سحراوى - الم��سمى - ال�ست�ائى و�سبه ال�ست�ائى - المدارى الحار«.

4- ت�سل �سرعة الكتل الجليدية اأثناء النهيارات الجليدية اإلى  ......... كم/ �ساعة.

.»500-400 -300 -220«

من  المت��سط  البحر  واإقليم  الإ�ست�ائى  و�سبه  الإ�ست�ائى  المناخى  الإقليم  بين  )ب(قارن 

حيث:»الم�قع - الخ�سائ�ض المناخية«.

ال�س�ؤال الثاني: )اأ ( بم تف�سر..؟

1- الرياح التجارية تلطف من درجة الحرارة من المناطق التى تهب عليها.

2- حدوث الزلزل.

3- للفي�سانات ف�ائد كثيرة.

4- حدوث البراكين.

5- ارتباط الجليد بال�سياحة.

ال�س�ؤال الثالث:) اأ ( اأمامك خريطة �سماء 

للعالم اكتب ما تدل عليه الأرقام الآتية:

1- اإقليم مناخي..........

2-دائرة عر�ض............

3- قارة.................

4- المحيط.............

 النموذج ال�صاد�س

نماذج االمتحانات

(2((1(

(4(

(3(
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  الف�صل الدرا�صى الثانى

تدريبات عامة

)ب( ما النتائج التى ترتبت على:

1- تعدد طبقات المجتمع الم�سرى القديم بالن�سبة للم�سكن والملب�ض.

2- تقدم الم�سريين القدماء فى علم الكيمياء.

3- مخالفة الأفراد للقان�ن.

ال�س�ؤال الرابع:) اأ ( اأكمل ما ياأتي:

1- من اأ�سهر المعابد الجنائزية معبد  ......... الذى اأن�ساأه الملك رم�سي�ض الثاني.

2- يعتبر الم�سرى القديم اأول من ا�ستخدم التق�يم .........

3- التعبير عن حرية الراأى من الحق�ق  .........

4- عرفت المرحلة الرابعة من تط�ر القان�ن بمرحلة  .........

)ب( اأثبت �سحة العبارات الآتية:

1- احتلت المراأة مكانة مهمة فى المجتمع الم�سرى القديم.

2- اهتمام الم�سرى القديم بعلم الح�ساب.

3- ق�اعد القان�ن متغيرة وق�اعد الدين ثابتة.

ال�س�ؤال الخام�ض:) اأ ( رتب الأحداث التاريخية الآتية من القديم اإلى الحديث:

- ع�سر ال�سهداء - منارة ال�سكندرية.

- دخ�ل الم�سيحية م�سر - انتحار الملكة كلي�باترا.

)ب ( اإلى من تن�سب الأعمال الآتية:

1- وحد اإقليم مقدونيا وقتل عام 336 ق. م.

2- اأ�س�ض نظام الرهبنة الجماعية.

3- قام بفتح م�سر عام 641م.

4- اأقام اأول مكتبة حك�مية عرفها العالم.

)جـ( ما راأيك فى فكرة الحكم المطلق التى تبناها البطالمة فى حكم م�سر؟

نماذج االمتحانات
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كتاب الأن�صطة والتدريبات الدرا�صات الجتماعية - ال�صف الأول الإعدادى

تدريبات عامة

ال�س�ؤال الأول: ) اأ ( اأمامك �سكل تخطيطى للكرة الأر�سية و�سح ما تدل عليه الأرقام التالية:

1- منطقة حرارية  .........

2- دائرة عر�ض  .........

3- رياح  .........

4- رياح  .........

)ب( ماذا يحدث اإذا كانت م�سر تقع بين دائرتى عر�ض 5ْ: 20ْ �سمال من حيث:

الحرارة - النبات الطبيعي

)جـ( ما مقترحاتك للحد من مخاطر ال�سي�ل؟

ال�س�ؤال الثاني: )اأ(اأكمل العبارات الآتية:

1- تقا�ض �سدة الزلزل بمقيا�ض  .........

2- تهب على م�سر رياح  ......... فى ف�سل الربيع.

3- يمكن التخفيف من اآثار الحتبا�ض الحراري عن طريق  .........

4- ترتفع درجات الحرارة فى المناطق  .........

)ب( ماذا يحدث اإذا:

1- لم تقم م�سر ببناء ال�سد العالي.

2- ا�ستمر قطع الأ�سجار بطريقة ع�س�ائية.

3- هبت الرياح الم��سمية ال�سيفية من الياب�ض اإلى الماء.

ال�س�ؤال الثالث: ) اأ ( بم تف�سر..؟

1- ح�سائ�ض ال�سافانا حديقة حي�ان طبيعية.

2- حدوث م�سكلة الت�سحر.

3- حدوث النهيارات الجليدية.

)ب(اذكر الأحداث التاريخية التى حدثت فى كل تاريخ مما ياأتي:

1- 332 ق. م 2- 31 ق. م 3- 284 م 4- 641 م.

 النموذج ال�صابع

نماذج االمتحانات

(1(

(2(

(3(

(4(
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  الف�صل الدرا�صى الثانى

تدريبات عامة

اأمام العبارات  اأمام العبارات ال�سحيحةو عالمة »*«  ال�س�ؤال الرابع: )اأ( - �سع عالمة »√« 

الغير �سحيحة مع الت�س�يب:

)  ( 1- كانت مدينة منف مركز ا�ستماع ثقافى فى عهد الرومان فى م�سر.   

)  ( 2- الجيمانيزي�م معاهد ترب�ية وثقافية وريا�سية.      

)  ( 3- بنى الإ�سكندر الأكبر مدينة الإ�سكندرية.      

)  ( 4- الكتابة الهيروغليفية عرفت بالخط المقد�ض فى م�سر الفرع�نية.   

)ب( ما النتائج التى ترتبت على:

1- ا�سطهاد الإمبراط�ر دقلديان��ض للم�سيحيين.

2- مقتل ي�لي��ض قي�سر.

3- عدم احترام الأفراد لق�اعد الأخالق.

ال�س�ؤال الخام�ض: اأثبت �سحة العبارات الآتية:

1- انق�سام لمجتمع الم�سرى اإلى طبقات.

2- و�سع كتاب الم�تى مع الميت.

3- م�سر اأر�ض خ�سبة لحركة الرهبنة.

4- اهتمام الم�سرى القديم بعلم الح�ساب.

5- �سهرة اإقليد�ض فى جامعة الإ�سكندرية.

نماذج االمتحانات
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كتاب الأن�صطة والتدريبات الدرا�صات الجتماعية - ال�صف الأول الإعدادى

تدريبات عامة

ال�س�ؤال الأول: اأ - اأمامك �سكل تخطيطى للكرة الأر�سية اكتب ما تدل عليه الأرقام الآتية:

1- المنطقة  الحرارية.........

2- المنطقة الحرارية  .........

3- الرياح  ......... 

4- الرياح ...........

ب - ما النتائج المترتبة علي:

2- حدوث الزلزل. 1- حرائق الغابات.   

4-الحتبا�ض الحراري. 3- انت�سار الجفاف فى اأفريقيا.  

ال�س�ؤال الثاني: بم تف�سر:

1- تق�سيم العلماء �سطح الأر�ض اإلى اأقاليم مناخية.

2- تعتبر ح�سائ�ض ال�سافانا حديقة حي�ان طبيعية.

3- ارتفاع درجة الحرارة عند دائرة ال�ست�اء.

4- الأر�ض لي�ست م�ستقرة كما تت�سح لالإن�سان.

5- اإقامة ال�سدود فى مناطق ال�ديان.

ال�س�ؤال الثالث: )اأ ( اأكمل العبارات الآتية:

1- تقا�ض �سدة الزلزل بمقيا�ض  .........

2- للفي�سانات ف�ائد عديدة منها  .........

3- من الرياح المحلية التى تهب على م�سر رياح  .........

4- تعتبر  ......... من اأهم عنا�سر المناخ.

)ب ( ما المق�س�د بـ  .........

2- كتاب الم�تي. 1- الم�اطن ال�سالح.   

4- عبادة �سرابي�ض. 3- الرهبانية.    

 النموذج الثامن

(1(

(2(

(3(

(4(

نماذج االمتحانات
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  الف�صل الدرا�صى الثانى

تدريبات عامة

ال�س�ؤال الرابع: برهن على ما ياأتي:

1- رواج التجارة داخل وخارج م�سر اأثناء الحكم الروماني.

2- اأهمية الق�انين فى المجتمع.

3- اهتمام الم�سريين القدماء بعلم الح�ساب.

4- ترحيب الم�سريين بالإ�سكندر الأكبر.

5- تبذل الدولة جه�دا كبيرة من اأجل بناء الإن�سان الم�سري.

ال�س�ؤال الخام�ض:)اأ( اختر الإجابة ال�سحيحة مما بين الق��سين:

1- من م�سادر القان�ن  ......... »الت�سريع - الق�ة - التدوين - الأمن«.

2- ن�س��ض الأهرام من الأدب......... »الق�س�سى - الدينى - التهذيبى - المديح«.

3- بنى البطالمة معبد  ......... لعبادة الإله ح�ر�ض

»دندرة - فيلة - اإدف� - منف«.

4- كانت مدينة  ......... مركز اإ�سعاع ح�سارى للح�سارة الهيلين�ستية 

»طيبة - الإ�سكندرية - منف - القاهرة«.

)ب( ما النتائج التى ترتبت علي:

1- معركة اأكتي�م البحرية 31 ق. م.

2- اعتقاد الم�سريين القدماء فى البعث والخل�د.

3- اأهمية جامعة الإ�سكندرية.

نماذج االمتحانات
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كتاب الأن�صطة والتدريبات الدرا�صات الجتماعية - ال�صف الأول الإعدادى

تدريبات عامة

ال�س�ؤال الأول:) اأ ( اكتب الم�سطلح الجغرافى لكل عبارة مما يلي:

1- حالة الج� خالل فترة زمنية ق�سيرة.

ا دون تدخل الإن�سان.
ً
2- نبات ينم� طبيعي

3- تحرك الجليد نح� اأ�سافل الجبال ب�سرعة �سديدة.

4- تن�ساأ نتيجة تجمع مياه الأمطار بكميات كبيرة.

)ب( فى اأى الأقاليم النباتية تعي�ض كل من:

3- الإبل. 2- القردة والزواحف.    1- الغزلن والزراف.  

)جـ( ما المق�س�د بكل من:

2- حلقة النار. 1- اأم�اج ت�س�نامي.  

ال�س�ؤال الثاني: )اأ ( اأكمل ما ياأتي: 

1- تعد  ......... من اأخطار المياه.

2- من الجبال المخروطية جبال  .........

3- حدث اإع�سار �ساندي المدمر فى دولة  .........

4- يكثر حدوث البراكين فى النطاق ال�سرقى من قارة  .........

)ب( ماذا يحدث اإذا:

1- ا�ستمر قطع الأ�سجار بطريقة ع�س�ائية.

2- تعر�ست منطقة ما لم�جات ت�س�نامي.

3- ت�سابه المناخ على �سطح الأر�ض.

ال�س�ؤال الثالث: )اأ( اأمامك خريطة للعالم 

اكتب ما تدل عليه الأرقام التالية:

1- دائرة عر�ض..........

2- المحيط.............

3- اإقليم مناخي.........

4- قارة................

 النموذج التا�صع

نماذج االمتحانات

(1(

(4(

(3(

(2(
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  الف�صل الدرا�صى الثانى

تدريبات عامة

)ب( قارن بين: 1- ن�س��ض الأهرام وكتاب الم�تي.

2- م�سر اأيام حكم البطالمة واأيام الرومان من حيث »نظم الإدارة - التجارة«.

ال�س�ؤال الرابع: بم تف�سر..؟

1- اختالف المالب�ض فى م�سر القديمة.

2- ت�سمية الكتابة الهيروغليفية بالخط المقد�ض.

3- �سق�ط دولة البطالمة فى م�سر.

4- عدم تغير الحياة الجتماعية فى ع�سر الرومان.

5- اأهمية الق�انين فى المجتمع.

ال�س�ؤال الخام�ض: �سع عالمة »√« اأمام العبارات ال�سحيحة وعالمة »*« اأمام العبارات غير 

ال�سحيحة مع الت�س�يب:

1- اأ�سبحت اللغة الالتينية هى اللغة الر�سمية فى م�سر فى عهد البطالمة.

2- اهتم الم�سري�ن القدماء بدرا�سة علم الفلك وت��سل�ا اإلى معرفة التق�يم ال�سم�سي.

3- ح�سلت المراأة فى م�سر القديمة على حق�قها ال�سيا�سية فقط.

4- تك�ن المجتمع الم�سرى القديم من عدة فئات.

)ب ( ما المق�س�د بـ:

2- كتاب الم�تي. 1- الم�اطن ال�سالح.    

4- ق�اعد الأخالق. 3- واجبات.     

)جـ(  برهن على اأن الق�انين �سرورة اجتماعية.

نماذج االمتحانات
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كتاب الأن�صطة والتدريبات الدرا�صات الجتماعية - ال�صف الأول الإعدادى

تدريبات عامة

خريطة  )اأ(اأمــامــك  الأول:  ال�س�ؤال 

�سماء للعالم و�سح ما تدل عليه الأرقام 

التالية:

1- اإقليم مناخي.........

2- الغابات..............

3- دائرة عر�ض..........

4- المحيط...........

)ب( ما المق�س�د بـ:

3- منطقة حرارية. 2- الإع�سار.    1- المناخ.   

)جـ (�سع عالمة »√« اأمام العبارات ال�سحيحة وعالمة »*« اأمام العبارات غير ال�سحيحة مع الت�س�يب:

1- العالقة بين الحرارة وال�سغط الج�ى عالقة طردية.

2- تعتبر مل�حةتز التربة ن�عا من اأن�اع الت�سحر.

3- يعقب حدوث الزلزل حدوث البراكين.

4- الغابات مراعى طبيعية لها اأهمية بالن�سبة للثروة الحي�انية.

ال�س�ؤال الثاني:) اأ (بم تف�سر:

1- الرياح التجارية تلطف من درجة حرارة المناطق التى تهب عليها.

2- حدوث الم�جات البحرية ت�س�نامي.

3- تقل الحرارة فى مناطق الغطاء النباتي.

)ب( ما النتائج المرتبة علي:

1- تعر�ض الإقليم المعتدل البحرى للرياح العك�سية ط�ال العام.

2- وق�ع الإ�سكندرية على �ساحل البحر المت��سط.

ال�س�ؤال الثالث: )اأ (�س�ب ما ف�ق الخط.

 النموذج العا�صر

نماذج االمتحانات

(2(

(1(

(3(

(4(
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  الف�صل الدرا�صى الثانى

تدريبات عامة

1- اأمطار الإقليم ال�ست�ائى و�سبه ال�ست�ائى من الن�ع الإع�ساري.

2- تعي�ض الفيلة والأ�س�د فى الغابات ال�ست�ائية.

3- يرتبط بالجليد ممار�سة ريا�سة كرة القدم.

4- زيادة خ�س�بة الأرا�سى الزراعية من الآثار الإيجابية لل�سي�ل.

)ب ( من وجهة نظرك ما هى الدرو�ض الم�ستفادة من:

1- دخ�ل عمرو بن العا�ض م�سر.

2- حنين �سن�حى ل�طنه و�سماح فرع�ن م�سر له بالع�دة.

ال�س�ؤال الرابع:) اأ ( اختر الإجابة ال�سحيحة مما بين الق��سين:

1- يعتبر عيد الن�سر من الأعياد  ......... عند قدماء الم�سريين.

»الدينية - الع�سكرية - الجتماعية - ال�سيا�سية«.

2- ق�سة اإيزي�ض واأوزوري�ض من اأن�اع الأدب  .........

»الدينى - الق�س�سى - المديح - التهذيبي«.

3- العي�ض فى �سالم من الحق�ق........

»ال�سيا�سية - الجتماعية - الدينية - القت�سادية«.

4- قبل قدوم الإ�سكندر كانت م�سر تحت �سيطرة .........

»الروم - الهك�س��ض - الإغريق - الفر�ض«.

)ب( اذكر ما ت�سير  اإليه كل عبارة مما ياأتي:

1- معاهدة اأ�س�سها البطالمة فى م�سر لها وظيفة ترب�ية وريا�سية وثقافية.

2- ال�سخ�ض الذى ي�سارك بفعالية فى حل م�سكالت مجتمعة.

3- مجم�عة المثل العليا التى تهدف اإلى ال�سم� ب�سل�ك الفرد.

4- كتابة ا�ستعملها الم�سري�ن القدماء فى كافة ن�احى الحياة.

جـ - اذكر الحدث التاريخى الذى تدل عليه الت�اريخ الآتية:

نماذج االمتحانات
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كتاب الأن�صطة والتدريبات الدرا�صات الجتماعية - ال�صف الأول الإعدادى

تدريبات عامة

332 ق. م -  31 ق. م       

ال�س�ؤال الخام�ض:) اأ( بم تف�سر:

1- براعة الم�سريين القدماء فى الطب.

2- انهيار دولة البطالمة فى م�سر.

3- ت�تر العالقة بين اأنط�ني��ض واأكتافي��ض.

4- ق�اعد الدين ثابتة وق�اعد القان�ن متغيرة.

5- اتجاه معظم الدول فى الع�سر القديم لحتالل م�سر.

نماذج االمتحانات
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  الف�صل الدرا�صى الثانى

تدريبات عامة


